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Amendamentul   1 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât nu există o definiție 

comună a francizei, aceasta presupunând, 

în general, un parteneriat între persoane 

fizice sau juridice care sunt independente 

una de cealaltă din punct de vedere juridic 

și financiar, în care una dintre părți 

(francizorul) îi acordă celeilalte 

(beneficiarul) dreptul de utiliza formula sa 

de franciză pentru a vinde bunuri și/sau 

servicii, prin punerea la dispoziție a unui 

know-how, obiectivul ambelor părți fiind 

obținerea de profit; 

A. întrucât nu există o definiție 

comună a francizei, iar contractele de 

franciză diferă de la o întreprindere la 

alta, deși franciza presupune, în general, 

anumite elemente de bază comune, și 

anume un parteneriat între persoane fizice 

sau juridice care sunt independente una de 

cealaltă din punct de vedere juridic și 

financiar, în care una dintre părți 

(francizorul) îi acordă celeilalte 

(beneficiarul) dreptul de utiliza formula sa 

de franciză pentru a vinde bunuri și/sau 

servicii, prin punerea la dispoziție a unui 

know-how și prin acordarea de asistență 

comercială și tehnică beneficiarului din 

partea francizorului pe durata 

contractului, obiectivul ambelor părți fiind 

obținerea de profit; 

Or. en 

 

Amendamentul   2 

Andreas Schwab, Jiří Pospíšil 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât nu există o definiție 

comună a francizei, aceasta presupunând, 

în general, un parteneriat între persoane 

fizice sau juridice care sunt independente 

una de cealaltă din punct de vedere juridic 

și financiar, în care una dintre părți 

(francizorul) îi acordă celeilalte 

A. întrucât nu există o definiție 

comună a francizei, din cauza diferențelor 

existente între acordurile de franciză, însă 

o caracteristică esențială a unor astfel de 

acorduri este un parteneriat între persoane 

fizice sau juridice care sunt independente 

una de cealaltă din punct de vedere juridic 
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(beneficiarul) dreptul de utiliza formula sa 

de franciză pentru a vinde bunuri și/sau 

servicii, prin punerea la dispoziție a unui 

know-how, obiectivul ambelor părți fiind 

obținerea de profit; 

și financiar, în care una dintre părți 

(francizorul) îi acordă celeilalte 

(beneficiarul) dreptul de a utiliza formula 

sa de franciză pentru a vinde bunuri și/sau 

servicii, prin punerea la dispoziție a unui 

know-how, obiectivul ambelor părți fiind 

obținerea de profit; 

Or. de 

 

Amendamentul   3 

Edward Czesak 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât nu există o definiție 

comună a francizei, aceasta presupunând, 

în general, un parteneriat între persoane 

fizice sau juridice care sunt independente 

una de cealaltă din punct de vedere 

juridic și financiar, în care una dintre 

părți (francizorul) îi acordă celeilalte 

(beneficiarul) dreptul de utiliza formula 

sa de franciză pentru a vinde bunuri și/sau 

servicii, prin punerea la dispoziție a unui 

know-how, obiectivul ambelor părți fiind 

obținerea de profit; 

A. întrucât nu există o definiție 

comună a francizei, dar întrucât, în 

general, este recunoscut faptul că franciza 

este un acord economic pentru distribuția 

de bunuri și servicii în baza căruia 

beneficiarului i se acordă dreptul de a 

vinde, în nume propriu, anumite bunuri și 

servicii, ca parte din procesul de 

marketing al francizorului, folosind 

numele și mărcile comerciale ale 

francizorului, și bazându-se pe experiența 

sa tehnică și organizatorică; 

Or. pl 

 

Amendamentul   4 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât, în rezoluția sa din 11 

decembrie 2013, Parlamentul a salutat 

franciza ca model de afaceri ce susține 

B. întrucât a salutat franciza ca model 

de afaceri ce susține inițiativele în afaceri 

și proprietatea asupra micilor afaceri, 
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inițiativele în afaceri și proprietatea asupra 

micilor afaceri, dar a constatat existența 

unor clauze contractuale neloiale în 

anumite cazuri și a solicitat contracte 

transparente și echitabile; totodată, 

Parlamentul atrăgea atenția Comisiei și 

mai ales a statelor membre cu privire la 

problemele cu care se confruntă 

beneficiarii de francize care doresc să își 

vândă afacerea sau să își modifice 

formula de afaceri și să rămână, totodată, 

activi în același sector și solicita Comisiei 

să evalueze interdicția asupra 

mecanismelor de fixare a prețurilor în 

sistemele de franciză și efectele clauzelor 

de concurență pe termen lung, ale 

opțiunilor de achiziții și ale interzicerii 

francizelor multiple și să reevalueze în 

acest sens actuala derogare de la normele 

de concurență a părților contractante care 

dețin o cotă de piață mai mică de 30 %; 

precum și creșterea economică și 

ocuparea locurilor de muncă pe teritoriile 

naționale; întrucât relația de încredere 

reciprocă între francizor și beneficiar este 

în interesul strict al celor două părți; 

Or. fr 

 

Amendamentul   5 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât, în rezoluția sa din 11 

decembrie 2013, Parlamentul a salutat 

franciza ca model de afaceri ce susține 

inițiativele în afaceri și proprietatea asupra 

micilor afaceri, dar a constatat existența 

unor clauze contractuale neloiale în 

anumite cazuri și a solicitat contracte 

transparente și echitabile; totodată, 

Parlamentul atrăgea atenția Comisiei și mai 

ales a statelor membre cu privire la 

problemele cu care se confruntă 

beneficiarii de francize care doresc să își 

vândă afacerea sau să își modifice formula 

de afaceri și să rămână, totodată, activi în 

B. întrucât, în rezoluția sa din 11 

decembrie 2013, Parlamentul a salutat 

franciza ca model de afaceri ce susține 

inițiativele în afaceri și proprietatea asupra 

micilor afaceri, dar a constatat existența 

unor clauze contractuale neloiale în 

anumite cazuri și a solicitat contracte 

transparente și echitabile; totodată, 

Parlamentul atrăgea atenția Comisiei și mai 

ales a statelor membre cu privire la 

problemele cu care se confruntă 

beneficiarii de francize care doresc să își 

vândă afacerea sau să își modifice formula 

de afaceri și să rămână, totodată, activi în 
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același sector și solicita Comisiei să 

evalueze interdicția asupra mecanismelor 

de fixare a prețurilor în sistemele de 

franciză și efectele clauzelor de concurență 

pe termen lung, ale opțiunilor de achiziții și 

ale interzicerii francizelor multiple și să 

reevalueze în acest sens actuala derogare 

de la normele de concurență a părților 

contractante care dețin o cotă de piață 

mai mică de 30 %; 

același sector și solicita Comisiei să 

evalueze interdicția asupra mecanismelor 

de fixare a prețurilor în sistemele de 

franciză și efectele clauzelor de concurență 

pe termen lung, ale opțiunilor de achiziții și 

ale interzicerii francizelor multiple; 

Or. fr 

 

Amendamentul   6 

Marc Tarabella, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât, în rezoluția sa din 11 

decembrie 2013, Parlamentul a salutat 

franciza ca model de afaceri ce susține 

inițiativele în afaceri și proprietatea asupra 

micilor afaceri, dar a constatat existența 

unor clauze contractuale neloiale în 

anumite cazuri și a solicitat contracte 

transparente și echitabile; totodată, 

Parlamentul atrăgea atenția Comisiei și mai 

ales a statelor membre cu privire la 

problemele cu care se confruntă 

beneficiarii de francize care doresc să își 

vândă afacerea sau să își modifice formula 

de afaceri și să rămână, totodată, activi în 

același sector și solicita Comisiei să 

evalueze interdicția asupra mecanismelor 

de fixare a prețurilor în sistemele de 

franciză și efectele clauzelor de concurență 

pe termen lung, ale opțiunilor de achiziții și 

ale interzicerii francizelor multiple și să 

reevalueze în acest sens actuala derogare 

de la normele de concurență a părților 

contractante care dețin o cotă de piață mai 

mică de 30 %; 

B. întrucât, în rezoluția sa din 11 

decembrie 2013, Parlamentul a salutat 

franciza ca model de afaceri ce susține 

inițiativele în afaceri și proprietatea asupra 

micilor afaceri, dar a constatat existența 

unor clauze contractuale neloiale în 

anumite cazuri și a solicitat contracte 

transparente și echitabile; totodată, 

Parlamentul atrăgea atenția Comisiei și mai 

ales a statelor membre cu privire la 

problemele cu care se confruntă 

beneficiarii de francize care doresc să își 

vândă afacerea sau să își modifice formula 

de afaceri și să rămână, totodată, activi în 

același sector și solicita Comisiei să 

evalueze interdicția asupra mecanismelor 

de fixare a prețurilor în sistemele de 

franciză și efectele clauzelor de concurență 

pe termen lung, ale opțiunilor de achiziții și 

ale interzicerii francizelor multiple și să 

reevalueze în acest sens actuala derogare 

de la normele de concurență a părților 

contractante care dețin o cotă de piață mai 

mică de 30 %; această solicitare nu a 

primit însă niciun răspuns; 
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Or. en 

 

Amendamentul   7 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât, în rezoluția sa din 11 

decembrie 2013, Parlamentul a salutat 

franciza ca model de afaceri ce susține 

inițiativele în afaceri și proprietatea asupra 

micilor afaceri, dar a constatat existența 

unor clauze contractuale neloiale în 

anumite cazuri și a solicitat contracte 

transparente și echitabile; totodată, 

Parlamentul atrăgea atenția Comisiei și mai 

ales a statelor membre cu privire la 

problemele cu care se confruntă 

beneficiarii de francize care doresc să își 

vândă afacerea sau să își modifice formula 

de afaceri și să rămână, totodată, activi în 

același sector și solicita Comisiei să 

evalueze interdicția asupra mecanismelor 

de fixare a prețurilor în sistemele de 

franciză și efectele clauzelor de concurență 

pe termen lung, ale opțiunilor de achiziții și 

ale interzicerii francizelor multiple și să 

reevalueze în acest sens actuala derogare 

de la normele de concurență a părților 

contractante care dețin o cotă de piață mai 

mică de 30 %; 

B. întrucât, în rezoluția sa din 11 

decembrie 2013, Parlamentul a salutat 

franciza ca model de afaceri ce susține 

inițiativele în afaceri și proprietatea asupra 

micilor afaceri, dar a constatat existența 

unor clauze contractuale neloiale în 

anumite cazuri și a solicitat clauze 

contractuale transparente și echitabile; 

totodată, Parlamentul atrăgea atenția 

Comisiei și mai ales a statelor membre cu 

privire la problemele cu care se confruntă 

beneficiarii de francize care doresc să își 

vândă afacerea sau să își modifice formula 

de afaceri și să rămână, totodată, activi în 

același sector și solicita Comisiei să 

evalueze interdicția asupra mecanismelor 

de fixare a prețurilor în sistemele de 

franciză și efectele clauzelor de concurență 

pe termen lung, ale opțiunilor de achiziții și 

ale interzicerii francizelor multiple și să 

reevalueze în acest sens actuala derogare 

de la normele de concurență a părților 

contractante care dețin o cotă de piață mai 

mică de 30 %; 

Or. en 

 

Amendamentul   8 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 Ba. întrucât contextul economic 

nefavorabil din zona euro și dezvoltarea 

unei concurențe neloiale chiar în 

interiorul pieței unice generează o 

instabilitate cronică a pieței, care 

afectează investițiile și stabilirea de relații 

de cooperare durabile între părți; 

Or. fr 

 

Amendamentul   9 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât francizarea dispune de 

potențialul de a constitui un model de 

afaceri ce poate contribui la definitivarea 

pieței unice în sectorul cu amănuntul, dar 

are o prezență redusă în prezent în UE, cu 

doar 1,89 % din PIB, față de 5,95 % în 

SUA și 10,83 % în Australia, 83,5 % din 

cifra de afaceri realizată prin acest model 

de afaceri concentrându-se în doar șapte 

state membre; 

C. întrucât francizarea este un model 

de afaceri care contribuie la creșterea 

economică în statele membre în sectorul 

comerțului cu amănuntul, dar care încă nu 

își valorifică întregul potențial; 

Or. fr 

 

Amendamentul   10 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Maria Grapini, 

Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât francizarea dispune de 

potențialul de a constitui un model de 

afaceri ce poate contribui la definitivarea 

pieței unice în sectorul cu amănuntul, dar 

C. întrucât francizarea dispune de 

potențialul deplin de a constitui un model 

de afaceri ce poate contribui la 

definitivarea pieței unice în sectorul cu 
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are o prezență redusă în prezent în UE, cu 

doar 1,89 % din PIB, față de 5,95 % în 

SUA și 10,83 % în Australia, 83,5 % din 

cifra de afaceri realizată prin acest model 

de afaceri concentrându-se în doar șapte 

state membre; 

amănuntul, deoarece poate fi un mijloc 

convenabil de creare a unor întreprinderi 

prin investiții comune ale francizorului și 

beneficiarului, dar are o prezență redusă în 

prezent în UE, cu doar 1,89 % din PIB, față 

de 5,95 % în SUA și 10,83 % în Australia, 

83,5 % din cifra de afaceri realizată prin 

acest model de afaceri concentrându-se în 

doar șapte state membre; 

Or. en 

 

Amendamentul   11 

Igor Šoltes 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât francizarea dispune de 

potențialul de a constitui un model de 

afaceri ce poate contribui la definitivarea 

pieței unice în sectorul cu amănuntul, dar 

are o prezență redusă în prezent în UE, cu 

doar 1,89 % din PIB, față de 5,95 % în 

SUA și 10,83 % în Australia, 83,5 % din 

cifra de afaceri realizată prin acest model 

de afaceri concentrându-se în doar șapte 

state membre; 

C. întrucât francizarea dispune de 

potențialul de a constitui un model de 

afaceri ce poate contribui la definitivarea 

pieței unice în sectorul cu amănuntul, dar 

are o prezență redusă în prezent în UE, cu 

doar 1,89 % din PIB, față de 5,95 % în 

SUA și 10,83 % în Australia, 83,5 % din 

cifra de afaceri realizată prin acest model 

de afaceri concentrându-se în doar șapte 

state membre, motiv pentru care este 

important să se încurajeze o răspândire 

mai mare a acestui model de afaceri în 

UE; 

Or. en 

 

Amendamentul   12 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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C. întrucât francizarea dispune de 

potențialul de a constitui un model de 

afaceri ce poate contribui la definitivarea 

pieței unice în sectorul cu amănuntul, dar 

are o prezență redusă în prezent în UE, cu 

doar 1,89 % din PIB, față de 5,95 % în 

SUA și 10,83 % în Australia, 83,5 % din 

cifra de afaceri realizată prin acest model 

de afaceri concentrându-se în doar șapte 

state membre; 

C. întrucât francizarea dispune de 

potențialul de a constitui un model de 

afaceri ce poate contribui la definitivarea 

pieței unice în sectorul cu amănuntul, dar 

are, din păcate, o prezență redusă în 

prezent în UE, cu doar 1,89 % din PIB, față 

de 5,95 % în SUA și 10,83 % în Australia, 

83,5 % din cifra de afaceri realizată prin 

acest model de afaceri concentrându-se în 

doar șapte state membre; 

Or. fr 

 

Amendamentul   13 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Danti, Maria Grapini, 

Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât legislația în vigoare în 

materie de franciză ca model de afaceri se 

deosebește foarte mult între statele 

membre, beneficiarii de francize putând fi 

reticenți în a se angaja în rețele de franciză 

transfrontaliere, dat fiind că nu cunosc 

celelalte sisteme juridice și s-ar putea să nu 

fie protejați împotriva unor practici 

comerciale neloiale; 

D. întrucât franciza are o dimensiune 

transfrontalieră semnificativă și este 

importantă pentru funcționarea pieței 

interne, însă legislația în vigoare în 

materie de franciză ca model de afaceri se 

deosebește foarte mult între statele 

membre, beneficiarii de francize putând fi 

reticenți în a se angaja în rețele de franciză 

transfrontaliere, dat fiind că nu cunosc 

celelalte sisteme juridice și s-ar putea să nu 

fie protejați împotriva unor practici 

comerciale neloiale; întrucât această 

situație poate avea, la rândul său, un 

impact asupra întregii economii a UE, 

precum și a consumatorilor finali, 

limitându-le opțiunile; 

Or. en 

 

Amendamentul   14 

Jasenko Selimovic 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât legislația în vigoare în 

materie de franciză ca model de afaceri se 

deosebește foarte mult între statele 

membre, beneficiarii de francize putând fi 

reticenți în a se angaja în rețele de franciză 

transfrontaliere, dat fiind că nu cunosc 

celelalte sisteme juridice și s-ar putea să nu 

fie protejați împotriva unor practici 

comerciale neloiale; 

D. întrucât legislația în vigoare în 

materie de franciză ca model de afaceri se 

deosebește foarte mult între statele 

membre, beneficiarii de francize putând fi 

reticenți în a se angaja în rețele de franciză 

transfrontaliere, dat fiind că nu cunosc 

celelalte sisteme juridice și s-ar putea să nu 

fie protejați împotriva unor practici 

comerciale neloiale; regretă, în acest sens, 

subdezvoltarea francizei, care afectează în 

mod negativ creșterea economică, crearea 

de locuri de muncă, creșterea bazei de 

impozitare, IMM-urile și dezvoltarea 

antreprenoriatului, precum și dobândirea 

de noi capacități și competențe; 

Or. en 

 

Amendamentul   15 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât legislația în vigoare în 

materie de franciză ca model de afaceri se 

deosebește foarte mult între statele 

membre, beneficiarii de francize putând fi 

reticenți în a se angaja în rețele de franciză 

transfrontaliere, dat fiind că nu cunosc 

celelalte sisteme juridice și s-ar putea să 

nu fie protejați împotriva unor practici 

comerciale neloiale; 

D. întrucât legislația în vigoare în 

materie de franciză ca model de afaceri se 

deosebește, în mod firesc, între statele 

membre, beneficiarii de francize putând fi 

reticenți în a se angaja în rețele de franciză 

transfrontaliere; 

Or. fr 

 

Amendamentul   16 
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Igor Šoltes 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât legislația în vigoare în 

materie de franciză ca model de afaceri se 

deosebește foarte mult între statele 

membre, beneficiarii de francize putând fi 

reticenți în a se angaja în rețele de franciză 

transfrontaliere, dat fiind că nu cunosc 

celelalte sisteme juridice și s-ar putea să nu 

fie protejați împotriva unor practici 

comerciale neloiale; 

D. întrucât legislația în vigoare în 

materie de franciză ca model de afaceri se 

deosebește foarte mult între statele 

membre, beneficiarii de francize putând fi 

reticenți în a se angaja în rețele de franciză 

transfrontaliere, dat fiind că nu cunosc 

celelalte sisteme juridice și s-ar putea să nu 

fie protejați împotriva unor practici 

comerciale neloiale, motiv pentru care ar 

fi oportună reflecția asupra unui potențial 

cadru de reglementare la nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul   17 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât legislația în vigoare în 

materie de franciză ca model de afaceri se 

deosebește foarte mult între statele 

membre, beneficiarii de francize putând fi 

reticenți în a se angaja în rețele de 

franciză transfrontaliere, dat fiind că nu 

cunosc celelalte sisteme juridice și s-ar 

putea să nu fie protejați împotriva unor 

practici comerciale neloiale; 

D. întrucât punerea în aplicare a 

reglementărilor în vigoare la nivelul UE și 

modul de aplicare a legislației naționale 
în materie de franciză ca model de afaceri 

se deosebesc foarte mult între statele 

membre și, prin urmare, absența 

constantă a unor norme omogene creează 

bariere tehnice care pot descuraja 

francizorii și beneficiarii să își extindă 

activitățile la nivel transfrontalier; 

Or. en 

 

Amendamentul   18 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât mediul de 

autoreglementare din UE este vulnerabil 

din cauza aplicării deficiente a Codului 

deontologic european de către asociațiile 

naționale de beneficiari de francize și a 

reprezentativității scăzute a asociațiilor 

respective; 

Or. en 

 

Amendamentul   19 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât franciza îmbină 

avantajele creșterii distribuției de bunuri 

și creării unei rețele uniforme; 

Or. en 

 

Amendamentul   20 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Db (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Db. întrucât franciza este o formulă de 

afaceri de succes, care permite 

achiziționarea rapidă de piețe noi cu 

investiții limitate și îmbunătățirea 

șanselor de reușită pentru francizori și 

pentru beneficiari; 
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Or. en 

 

Amendamentul   21 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât există deosebiri între 

francizele „soft” și cele „hard”, în funcție 

de clauzele stipulate în contractul de 

franciză; întrucât, în plus, modele precum 

„grupurile de comercianți cu amănuntul 

independenți” au caracteristici speciale și 

ar trebui să fie afectate de normele ce 

reglementează franciza doar în măsura în 

care se înscriu în definiția francizei; 

E. întrucât există deosebiri între 

francizele „soft” și cele „hard”, în funcție 

de clauzele stipulate în contractul de 

franciză; întrucât, în plus, modele de 

afaceri alternative precum „grupurile de 

comercianți cu amănuntul independenți” au 

caracteristici speciale și ar trebui să fie 

afectate de normele ce reglementează 

franciza doar în măsura în care se înscriu în 

definiția francizei; 

Or. en 

 

Amendamentul   22 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât există o lipsă de informații 

privind funcționarea francizei în sectorul 

comerțului cu amănuntul, dat fiind că 

informațiile relevante nu sunt consemnate 

sau, adeseori, sunt disponibile doar în 

scrisorile anexate la contractul de 

franciză, care sunt confidențiale, așadar 

nu au caracter public, și, la nivelul UE, 

nu există niciun mecanism de colectare a 

informațiilor cu privire la eventuale 

clauze contractuale neloiale sau la 

executarea neloială a contractelor; 

eliminat 



 

AM\1116865RO.docxx 15/67 PE599.674v01-00 

 RO 

Or. fr 

 

Amendamentul   23 

Igor Šoltes 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât există o lipsă de informații 

privind funcționarea francizei în sectorul 

comerțului cu amănuntul, dat fiind că 

informațiile relevante nu sunt consemnate 

sau, adeseori, sunt disponibile doar în 

scrisorile anexate la contractul de franciză, 

care sunt confidențiale, așadar nu au 

caracter public, și, la nivelul UE, nu există 

niciun mecanism de colectare a 

informațiilor cu privire la eventuale clauze 

contractuale neloiale sau la executarea 

neloială a contractelor; 

F. întrucât există o lipsă de informații 

privind funcționarea francizei în sectorul 

comerțului cu amănuntul, dat fiind că 

informațiile relevante nu sunt consemnate 

sau, adeseori, sunt disponibile doar în 

scrisorile anexate la contractul de franciză, 

care sunt confidențiale, așadar nu au 

caracter public, și, la nivelul UE, nu există 

niciun mecanism de colectare a 

informațiilor cu privire la eventuale clauze 

contractuale neloiale sau la executarea 

neloială a contractelor, motiv pentru care 

este necesară o platformă care să conțină 

aceste informații importante, pentru a 

crește gradul de conștientizare în rândul 

francizorilor și al beneficiarilor cu privire 

la drepturile și obligațiile lor; 

Or. en 

 

Amendamentul   24 

Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât există o lipsă de informații 

privind funcționarea francizei în sectorul 

comerțului cu amănuntul, dat fiind că 

informațiile relevante nu sunt consemnate 

sau, adeseori, sunt disponibile doar în 

scrisorile anexate la contractul de franciză, 

care sunt confidențiale, așadar nu au 

F. întrucât există o lipsă de informații 

privind funcționarea francizei la nivel 

transsectorial, dat fiind că informațiile 

relevante nu sunt consemnate sau, adeseori, 

sunt disponibile doar în scrisorile anexate 

la contractul de franciză, care sunt 

confidențiale, așadar nu au caracter public, 
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caracter public, și, la nivelul UE, nu există 

niciun mecanism de colectare a 

informațiilor cu privire la eventuale clauze 

contractuale neloiale sau la executarea 

neloială a contractelor; 

și, la nivelul UE, nu există niciun 

mecanism de colectare a informațiilor cu 

privire la eventuale clauze contractuale 

neloiale sau la executarea neloială a 

contractelor; 

Or. en 

 

Amendamentul   25 

Igor Šoltes 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât, în contextul realizării 

pieței unice digitale, ar trebui acordată o 

atenție deosebită tensiunilor apărute între 

francizori și beneficiari cu privire la 

comerțul electronic și la partajarea datelor 

privind consumatorii, dat fiind că, în 

prezent, contractele de franciză nu conțin 

dispoziții cu privire la aceste teme, ceea ce 

conduce la incertitudine și conflicte inutile, 

G. întrucât, în contextul realizării 

pieței unice digitale, ar trebui acordată o 

atenție deosebită tensiunilor apărute între 

francizori și beneficiari cu privire la 

comerțul electronic și la partajarea datelor 

privind consumatorii, dat fiind că, în 

prezent, contractele de franciză nu conțin 

dispoziții cu privire la aceste teme, ceea ce 

conduce la incertitudine și conflicte inutile, 

întrucât comerțul electronic se extinde și 

este utilizat din ce în ce mai mult de 

consumatori și, prin urmare, ar trebui să 

fie mai bine inclus în contractele de 

franciză; 

Or. en 

 

Amendamentul   26 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât, în contextul realizării 

pieței unice digitale, ar trebui acordată o 

G. întrucât, în contextul realizării 

pieței unice digitale, ar trebui acordată o 
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atenție deosebită tensiunilor apărute între 

francizori și beneficiari cu privire la 

comerțul electronic și la partajarea datelor 

privind consumatorii, dat fiind că, în 

prezent, contractele de franciză nu conțin 

dispoziții cu privire la aceste teme, ceea ce 

conduce la incertitudine și conflicte inutile, 

atenție deosebită tensiunilor apărute între 

francizori și beneficiari cu privire la 

comerțul electronic și la partajarea datelor 

privind consumatorii, dat fiind că, în 

prezent, contractele de franciză nu conțin 

dispoziții cu privire la aceste teme, ceea ce 

conduce la incertitudine și conflicte inutile, 

iar digitalizarea economiei este în mare 

măsură ignorată de Regulamentul (UE) 

nr. 330/2010 și de directivele însoțitoare, 

Or. en 

 

Amendamentul   27 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât, în contextul realizării 

pieței unice digitale, ar trebui acordată o 

atenție deosebită tensiunilor apărute între 

francizori și beneficiari cu privire la 

comerțul electronic și la partajarea datelor 

privind consumatorii, dat fiind că, în 

prezent, contractele de franciză nu conțin 

dispoziții cu privire la aceste teme, ceea ce 

conduce la incertitudine și conflicte 

inutile, 

G. întrucât, în contextul realizării 

pieței unice digitale, ar trebui acordată o 

atenție deosebită extinderii francizelor în 

domeniul comerțului electronic și 

relevanței tot mai mari a datelor privind 

consumatorii pentru reușita modelelor de 

afaceri de franciză, mai ales că, în 

prezent, contractele de franciză nu conțin 

dispoziții cu privire la aceste teme, ceea ce 

lasă loc pentru incertitudine și conflicte 

inutile, 

Or. en 

 

Amendamentul   28 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât, în contextul realizării G. întrucât ar trebui acordată o atenție 
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pieței unice digitale, ar trebui acordată o 

atenție deosebită tensiunilor apărute între 

francizori și beneficiari cu privire la 

comerțul electronic și la partajarea datelor 

privind consumatorii, dat fiind că, în 

prezent, contractele de franciză nu conțin 

dispoziții cu privire la aceste teme, ceea ce 

conduce la incertitudine și conflicte inutile, 

deosebită tensiunilor apărute între 

francizori și beneficiari cu privire la 

comerțul electronic și la partajarea datelor 

privind consumatorii, dat fiind că, în 

prezent, contractele de franciză nu conțin 

dispoziții cu privire la aceste teme, ceea ce 

conduce la incertitudine și conflicte inutile, 

Or. fr 

 

Amendamentul   29 

Edward Czesak 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât, în contextul realizării 

pieței unice digitale, ar trebui acordată o 

atenție deosebită tensiunilor apărute între 

francizori și beneficiari cu privire la 

comerțul electronic și la partajarea datelor 

privind consumatorii, dat fiind că, în 

prezent, contractele de franciză nu conțin 

dispoziții cu privire la aceste teme, ceea ce 

conduce la incertitudine și conflicte inutile, 

G. întrucât, în contextul realizării 

pieței unice digitale, ar trebui acordată o 

atenție deosebită oricăror tensiuni care 

apar între francizori și beneficiari cu 

privire la comerțul electronic și la 

partajarea datelor privind consumatorii, dat 

fiind că, în prezent, contractele de franciză 

nu conțin dispoziții cu privire la aceste 

teme, care pot conduce la incertitudine și 

conflicte inutile, 

Or. pl 

 

Amendamentul   30 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ga (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ga. întrucât francizorul trebuie să 

demonstreze o încălcare gravă a 

contractului sau a deontologiei de către 

beneficiarul de franciză pentru a decide 
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în mod unilateral să nu reînnoiască 

contractul sau să acorde franciza unei 

alte persoane sau întreprinderi pe același 

teritoriu, în special dacă beneficiarul de 

franciză a utilizat franciza cu succes pe 

durata contractului, în această perioadă 

având loc investiții semnificative în 

dezvoltarea mărcii și în consolidarea 

fondului său comercial; 

Or. en 

 

Amendamentul   31 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, 

Olga Sehnalová, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ga (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ga. întrucât, conform definiției 

Comisiei, practicile comerciale neloiale 

înseamnă „practici care se abat în mod 

vădit de la buna conduită comercială, 

sunt contrare bunei-credințe și 

corectitudinii și sunt impuse în mod 

unilateral de un partener comercial 

asupra altuia”1a; 

 _________________ 

 1a „Combaterea practicilor neloiale din 

cadrul lanțului de aprovizionare cu 

alimente între întreprinderi”, 

COM(2014)0472. 

Or. en 

 

Amendamentul   32 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Olga Sehnalová, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Gb (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Gb. întrucât „factorul teamă” joacă un 

rol în relațiile comerciale, partea mai 

vulnerabilă nefiind în măsură să își 

exercite în mod efectiv drepturile și 

nedorind să depună o plângere cu privire 

la practicile comerciale neloiale impuse 

de partea mai puternică, de teama de a nu 

compromite relațiile lor comerciale; 

Or. en 

 

Amendamentul   33 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Olga Sehnalová, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. consideră că francizarea poate avea 

un rol important în definitivarea pieței 

unice în sectorul comerțului cu amănuntul, 

cu condiția asigurării unei protecții efective 

în întreaga UE pentru francizori și 

beneficiari împotriva unor practici 

comerciale neloiale; 

1. consideră că francizarea poate avea 

un rol important în definitivarea pieței 

unice în sectorul comerțului cu amănuntul, 

cu condiția asigurării unei protecții efective 

în întreaga UE pentru francizori și 

beneficiari împotriva unor practici 

comerciale neloiale; însă, acest lucru nu 

se întâmplă în prezent, deoarece în statele 

membre există măsuri diferite, care 

conduc la un grad ridicat de divergență și 

de diversificare între statele membre cu 

privire la nivelul, natura și forma 

protecției juridice; 

Or. en 

 

Amendamentul   34 

Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 



 

AM\1116865RO.docxx 21/67 PE599.674v01-00 

 RO 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. consideră că francizarea poate avea 

un rol important în definitivarea pieței 

unice în sectorul comerțului cu amănuntul, 

cu condiția asigurării unei protecții 

efective în întreaga UE pentru francizori și 

beneficiari împotriva unor practici 

comerciale neloiale; 

1. consideră că francizarea poate avea 

un rol important în definitivarea pieței 

unice în sectorul comerțului cu amănuntul, 

dată fiind actuala utilizare insuficientă a 

acesteia în UE în comparație cu alte 

economii dezvoltate; consideră că 

asigurarea unei protecții efective în 

întreaga UE pentru francizori și beneficiari 

împotriva unor practici comerciale neloiale 

va încuraja dezvoltarea în continuare a 

francizei; 

Or. en 

 

Amendamentul   35 

Richard Sulík 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. consideră că francizarea poate avea 

un rol important în definitivarea pieței 

unice în sectorul comerțului cu amănuntul, 

cu condiția asigurării unei protecții 

efective în întreaga UE pentru francizori 

și beneficiari împotriva unor practici 

comerciale neloiale; 

1. consideră că francizarea poate avea 

un rol important în definitivarea pieței 

unice în sectorul comerțului cu amănuntul; 

Or. en 

 

Amendamentul   36 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. consideră că francizarea poate avea 

un rol important în definitivarea pieței 

1. consideră că francizarea poate avea 

un rol important în sectorul comerțului cu 
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unice în sectorul comerțului cu amănuntul, 

cu condiția asigurării unei protecții efective 

în întreaga UE pentru francizori și 

beneficiari împotriva unor practici 

comerciale neloiale; 

amănuntul, cu condiția asigurării unei 

protecții efective pentru francizori și 

beneficiari împotriva unor practici 

comerciale neloiale; 

Or. fr 

 

Amendamentul   37 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. consideră că francizarea poate avea 

un rol important în definitivarea pieței 

unice în sectorul comerțului cu 

amănuntul, cu condiția asigurării unei 

protecții efective în întreaga UE pentru 

francizori și beneficiari împotriva unor 

practici comerciale neloiale; 

1. consideră că francizarea poate avea 

un rol important în definitivarea pieței 

unice, cu condiția introducerii unor 

standarde omogene, care să clarifice 

drepturile și obligațiile fiecărei părți la un 

contract de franciză și să elimine 

barierele tehnice în calea comerțului 

transfrontalier; 

Or. en 

 

Amendamentul   38 

Richard Sulík 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. reamintește că atât francizorul, cât 

și beneficiarul sunt doi antreprenori care 

se implică în mod voluntar într-o 

activitate comercială, care este 

considerată o activitate sistematică 

desfășurată în mod independent în scopul 

obținerii de profit de către un antreprenor 

în nume propriu și pe propria sa 

răspundere; reamintește, în plus, că ideea 



 

AM\1116865RO.docxx 23/67 PE599.674v01-00 

 RO 

centrală a francizării este un sistem 

unificat de cooperare; clienții sistemului 

de franciză se bazează pe unitatea 

sistemului și pe cea a produselor și 

serviciilor furnizate și vândute de membrii 

sistemului; 

Or. en 

 

Amendamentul   39 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Olga Sehnalová, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. subliniază că, având în vedere 

componenta transfrontalieră puternică a 

francizei, se recomandă o abordare 

uniformă pentru a corecta practicile 

comerciale neloiale la nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul   40 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. reamintește că franciza este o 

relație contractuală între două 

întreprinderi independente din punct de 

vedere juridic; 

Or. en 

 

Amendamentul   41 
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Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1b. subliniază că părțile la un contract 

de franciză sunt vulnerabile una față de 

cealaltă, francizorul confruntându-se cu 

riscul de a-și pierde secretul formulei, iar 

beneficiarul cu riscul de a renunța parțial 

la independența sa privind deciziile 

comerciale; 

Or. en 

 

Amendamentul   42 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază că beneficiarii de 

francize sunt adeseori partea contractuală 

mai vulnerabilă, formula de francizare 

fiind în general dezvoltată de francizor, în 

timp ce beneficiarii tind să aibă o putere 

financiară mai redusă și să fie mai puțin 

informați decât francizorul, fiind așadar 

foarte dependenți de know-how-ul 

asigurat de acesta; 

2. subliniază că formula de francizare 

a fost dezvoltată de francizor și că 

beneficiarii câștigă în mod direct de pe 

urma acesteia; subliniază, de asemenea, 

că șansele de succes comercial ale mărcii 

se bazează pe un angajament contractual 

detaliat și pe o încredere esențială între 

părți; consideră că beneficiarii de francize 

depind într-o mare măsură de expertiza 

francizorului și, invers, francizorul 

depinde în mare măsură de performanța 

comercială a beneficiarului de franciză, 

precum și de stabilitatea economică a 

acestuia, neavând niciun interes să 

favorizeze perspective instabile; 

Or. fr 

 

Amendamentul   43 



 

AM\1116865RO.docxx 25/67 PE599.674v01-00 

 RO 

Richard Sulík 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază că beneficiarii de 

francize sunt adeseori partea contractuală 

mai vulnerabilă, formula de francizare 

fiind în general dezvoltată de francizor, în 

timp ce beneficiarii tind să aibă o putere 

financiară mai redusă și să fie mai puțin 

informați decât francizorul, fiind așadar 

foarte dependenți de know-how-ul 

asigurat de acesta; 

2. subliniază că formula de francizare 

este în general dezvoltată de francizor și că 

beneficiarii încheie o relație contractuală 

cu francizorul în mod voluntar; 

Or. en 

 

Amendamentul   44 

Maria Grapini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază că beneficiarii de 

francize sunt adeseori partea contractuală 

mai vulnerabilă, formula de francizare 

fiind în general dezvoltată de francizor, în 

timp ce beneficiarii tind să aibă o putere 

financiară mai redusă și să fie mai puțin 

informați decât francizorul, fiind așadar 

foarte dependenți de know-how-ul asigurat 

de acesta; 

2. subliniază că beneficiarii de 

francize sunt adeseori partea contractuală 

mai vulnerabilă, în special când aceștia 

sunt reprezentați de IMM, formula de 

francizare fiind în general dezvoltată de 

francizor, în timp ce beneficiarii tind să 

aibă o putere financiară mai redusă și să fie 

mai puțin informați decât francizorul, fiind 

așadar foarte dependenți de know-how-ul 

asigurat de acesta; 

Or. ro 

 

Amendamentul   45 

Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 



 

PE599.674v01-00 26/67 AM\1116865RO.docxx 

RO 

Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază că beneficiarii de 

francize sunt adeseori partea contractuală 

mai vulnerabilă, formula de francizare 

fiind în general dezvoltată de francizor, în 

timp ce beneficiarii tind să aibă o putere 

financiară mai redusă și să fie mai puțin 

informați decât francizorul, fiind așadar 

foarte dependenți de know-how-ul asigurat 

de acesta; 

2. constată că beneficiarii de francize 

sunt adeseori partea contractuală mai 

vulnerabilă, formula de francizare fiind în 

general dezvoltată de francizor, în timp ce 

beneficiarii tind să aibă o putere financiară 

mai redusă și pot să fie mai puțin informați 

decât francizorul, fiind așadar foarte 

dependenți de know-how-ul asigurat de 

acesta; 

Or. en 

 

Amendamentul   46 

Igor Šoltes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază că beneficiarii de 

francize sunt adeseori partea contractuală 

mai vulnerabilă, formula de francizare 

fiind în general dezvoltată de francizor, în 

timp ce beneficiarii tind să aibă o putere 

financiară mai redusă și să fie mai puțin 

informați decât francizorul, fiind așadar 

foarte dependenți de know-how-ul asigurat 

de acesta; 

2. subliniază că beneficiarii de 

francize sunt adeseori partea contractuală 

mai vulnerabilă, formula de francizare 

fiind în general dezvoltată de francizor, în 

timp ce beneficiarii tind să aibă o putere 

financiară mai redusă și, în consecință, să 

fie mai puțin informați decât francizorul, 

fiind așadar foarte dependenți de know-

how-ul asigurat de acesta; 

Or. en 

 

Amendamentul   47 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază că beneficiarii de 2. subliniază că beneficiarii de 
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francize sunt adeseori partea contractuală 

mai vulnerabilă, formula de francizare 

fiind în general dezvoltată de francizor, în 

timp ce beneficiarii tind să aibă o putere 

financiară mai redusă și să fie mai puțin 

informați decât francizorul, fiind așadar 

foarte dependenți de know-how-ul asigurat 

de acesta; 

francize sunt adeseori partea contractuală 

mai vulnerabilă, formula de francizare 

fiind în general dezvoltată de francizor, în 

timp ce beneficiarii tind să aibă o putere 

financiară mai redusă și să fie mai puțin 

informați decât francizorul, fiind așadar 

dependenți de know-how-ul asigurat de 

acesta; 

Or. en 

 

Amendamentul   48 

Richard Sulík 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. subliniază faptul că sistemele de 

franciză sunt foarte dependente de 

funcționarea cooperării dintre francizor și 

beneficiari; în multe cazuri, un singur 

beneficiar poate afecta în mod ireversibil 

întregul sistem de franciză; 

Or. en 

 

Amendamentul   49 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Maria 

Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază că francizorii s-au 

organizat la nivel național și european 

pentru a-și reprezenta interesele, în schimb 

beneficiarii de francize, adeseori din lipsă 

de fonduri, nu se bucură de o astfel de 

reprezentare, fiind subreprezentați; 

3. subliniază că francizorii s-au 

organizat la nivel național și european 

pentru a-și reprezenta interesele, în schimb 

beneficiarii de francize, adeseori din lipsă 

de fonduri, nu se bucură de o astfel de 

reprezentare pentru apărarea intereselor 

lor colective, funcționând în continuare în 
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mod individual și fiind, prin urmare, 

subreprezentați; 

Or. en 

 

Amendamentul   50 

Maria Grapini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază că francizorii s-au 

organizat la nivel național și european 

pentru a-și reprezenta interesele, în schimb 

beneficiarii de francize, adeseori din lipsă 

de fonduri, nu se bucură de o astfel de 

reprezentare, fiind subreprezentați; 

3. subliniază că francizorii s-au 

organizat la nivel național și european 

pentru a-și reprezenta interesele, în schimb 

beneficiarii de francize, adeseori din lipsă 

de fonduri, nu se bucură de o astfel de 

reprezentare, fiind subreprezentați, 

vulnerabili și cu risc mai mare în 

respectarea unui comerț echitabil; 

Or. ro 

 

Amendamentul   51 

Igor Šoltes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază că francizorii s-au 

organizat la nivel național și european 

pentru a-și reprezenta interesele, în schimb 

beneficiarii de francize, adeseori din lipsă 

de fonduri, nu se bucură de o astfel de 

reprezentare, fiind subreprezentați; 

3. subliniază că francizorii s-au 

organizat la nivel național și european 

pentru a-și reprezenta interesele, în schimb 

beneficiarii de francize, adeseori din lipsă 

de fonduri, nu se bucură de o astfel de 

reprezentare, fiind subreprezentați și 

protejați în mod insuficient la nivel 

național și european; 

Or. en 
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Amendamentul   52 

Jiří Pospíšil 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază că francizorii s-au 

organizat la nivel național și european 

pentru a-și reprezenta interesele, în schimb 

beneficiarii de francize, adeseori din lipsă 

de fonduri, nu se bucură de o astfel de 

reprezentare, fiind subreprezentați; 

3. subliniază că francizorii s-au 

organizat la nivel național și european 

pentru a-și reprezenta interesele, în schimb 

beneficiarii de francize sunt adeseori 

subreprezentați; 

Or. en 

 

Amendamentul   53 

Richard Sulík 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază că francizorii s-au 

organizat la nivel național și european 

pentru a-și reprezenta interesele, în schimb 

beneficiarii de francize, adeseori din lipsă 

de fonduri, nu se bucură de o astfel de 

reprezentare, fiind subreprezentați; 

3. subliniază că francizorii și 

beneficiarii s-au organizat la nivel național 

și european pentru a-și reprezenta 

interesele și că apartenența lor la 

organizațiile respective rămâne opțională; 

Or. en 

 

Amendamentul   54 

Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază că francizorii s-au 

organizat la nivel național și european 

pentru a-și reprezenta interesele, în schimb 

3. subliniază că francizorii s-au 

organizat la nivel național și european 

pentru a-și reprezenta interesele, în schimb 
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beneficiarii de francize, adeseori din lipsă 

de fonduri, nu se bucură de o astfel de 

reprezentare, fiind subreprezentați; 

beneficiarii de francize nu se bucură de o 

astfel de reprezentare, fiind 

subreprezentați; 

Or. en 

 

Amendamentul   55 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază că francizorii s-au 

organizat la nivel național și european 

pentru a-și reprezenta interesele, în schimb 

beneficiarii de francize, adeseori din lipsă 

de fonduri, nu se bucură de o astfel de 

reprezentare, fiind subreprezentați; 

3. observă că francizorii s-au 

organizat la nivel național și european 

pentru a-și reprezenta interesele, în schimb 

beneficiarii de francize, adeseori din lipsă 

de fonduri, nu se bucură de o astfel de 

reprezentare, fiind subreprezentați; 

Or. fr 

 

Amendamentul   56 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Maria 

Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. solicită Comisiei și statelor membre 

să promoveze crearea de asociații care să 

reprezinte interesele beneficiarilor de 

francize și să se asigure că vocea acestora 

se face auzită de fiecare dată când se 

elaborează politici sau instrumente 

legislative care i-ar putea afecta; 

4. solicită Comisiei și statelor membre 

să promoveze crearea de asociații care să 

reprezinte interesele beneficiarilor de 

francize și să se asigure că vocea acestora 

se face auzită de fiecare dată când se 

elaborează politici sau instrumente 

legislative care i-ar putea afecta, pentru a 

asigura o reprezentare mai echilibrată a 

părților; 

Or. en 
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Amendamentul   57 

Maria Grapini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. solicită Comisiei și statelor membre 

să promoveze crearea de asociații care să 

reprezinte interesele beneficiarilor de 

francize și să se asigure că vocea acestora 

se face auzită de fiecare dată când se 

elaborează politici sau instrumente 

legislative care i-ar putea afecta; 

4. solicită Comisiei și statelor membre 

să promoveze și să încurajeze crearea de 

asociații care să reprezinte interesele 

beneficiarilor de francize și să se asigure că 

vocea acestora se face auzită de fiecare 

dată când se elaborează politici sau 

instrumente legislative care i-ar putea 

afecta; 

Or. ro 

 

Amendamentul   58 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. solicită Comisiei și statelor membre 

să promoveze crearea de asociații care să 

reprezinte interesele beneficiarilor de 

francize și să se asigure că vocea acestora 

se face auzită de fiecare dată când se 

elaborează politici sau instrumente 

legislative care i-ar putea afecta; 

4. solicită Comisiei și statelor membre 

să promoveze și să consolideze crearea de 

asociații care să reprezinte interesele 

beneficiarilor de francize și să se asigure că 

vocea acestora se face auzită de fiecare 

dată când se elaborează politici sau 

instrumente legislative care i-ar putea 

afecta; 

Or. en 

 

Amendamentul   59 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Richard Sulík 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. solicită Comisiei și statelor membre 

să promoveze crearea de asociații care să 

reprezinte interesele beneficiarilor de 

francize și să se asigure că vocea acestora 

se face auzită de fiecare dată când se 

elaborează politici sau instrumente 

legislative care i-ar putea afecta; 

4. solicită Comisiei și statelor membre 

să încurajeze dialogul între francizori, 

beneficiarii de francize și factorii de 

decizie de fiecare dată când se elaborează 

politici sau instrumente legislative care i-ar 

putea afecta; 

Or. en 

 

Amendamentul   60 

Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. solicită Comisiei și statelor membre 

să promoveze crearea de asociații care să 

reprezinte interesele beneficiarilor de 

francize și să se asigure că vocea acestora 

se face auzită de fiecare dată când se 

elaborează politici sau instrumente 

legislative care i-ar putea afecta; 

4. solicită Comisiei și statelor membre 

să încurajeze crearea de asociații care să 

reprezinte interesele beneficiarilor de 

francize și să se asigure că vocea acestora 

se face auzită de fiecare dată când se 

elaborează politici sau instrumente 

legislative care i-ar putea afecta; 

Or. en 

 

Amendamentul   61 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază că există o lipsă 

persistentă de informații privind 

funcționarea francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și solicită 

Comisiei să deschidă un punct de 

eliminat 



 

AM\1116865RO.docxx 33/67 PE599.674v01-00 

 RO 

informare cu privire la problemele cu 

care se confruntă beneficiarii de francize, 

asigurând garantarea confidențialității 

informațiilor astfel colectate; 

Or. fr 

 

Amendamentul   62 

Igor Šoltes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază că există o lipsă 

persistentă de informații privind 

funcționarea francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și solicită 

Comisiei să deschidă un punct de 

informare cu privire la problemele cu care 

se confruntă beneficiarii de francize, 

asigurând garantarea confidențialității 

informațiilor astfel colectate; 

5. subliniază că există o lipsă 

persistentă de informații privind 

funcționarea francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și solicită 

Comisiei să deschidă un punct de 

informare cu privire la problemele cu care 

se confruntă beneficiarii de francize, 

asigurând garantarea confidențialității 

informațiilor astfel colectate și oferindu-le 

beneficiarilor opțiunea de a beneficia de 

asistență juridică în cazul unui conflict 

important între părți; 

Or. en 

 

Amendamentul   63 

Maria Grapini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază că există o lipsă 

persistentă de informații privind 

funcționarea francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și solicită 

Comisiei să deschidă un punct de 

informare cu privire la problemele cu care 

5. subliniază că există o lipsă 

persistentă de informații privind 

funcționarea francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și solicită 

Comisiei să deschidă un punct de 

informare cu privire la problemele cu care 
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se confruntă beneficiarii de francize, 

asigurând garantarea confidențialității 

informațiilor astfel colectate; 

se confruntă beneficiarii de francize, 

asigurând garantarea confidențialității 

informațiilor astfel colectate și acționarea 

instituțiilor abilitate pentru rezolvarea lor; 

Or. ro 

 

Amendamentul   64 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază că există o lipsă 

persistentă de informații privind 

funcționarea francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și solicită 

Comisiei să deschidă un punct de 

informare cu privire la problemele cu care 

se confruntă beneficiarii de francize, 

asigurând garantarea confidențialității 

informațiilor astfel colectate; 

5. subliniază că există o lipsă 

persistentă de informații privind 

funcționarea francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și solicită statelor 

membre să instituie, în colaborare cu 

Comisia, puncte de informare cu privire la 

problemele cu care se confruntă 

beneficiarii de francize, asigurând 

garantarea confidențialității informațiilor 

astfel colectate; 

Or. en 

 

Amendamentul   65 

Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază că există o lipsă 

persistentă de informații privind 

funcționarea francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și solicită 

Comisiei să deschidă un punct de 

informare cu privire la problemele cu care 

se confruntă beneficiarii de francize, 

asigurând garantarea confidențialității 

5. subliniază că există o lipsă 

persistentă de informații privind 

funcționarea francizelor din UE și solicită 

Comisiei să îmbunătățească colectarea de 

informații, cum ar fi prin deschiderea 

unor puncte de informare confidențiale cu 

privire la problemele cu care se confruntă 

francizorii și beneficiarii de francize sau 
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informațiilor astfel colectate; lansarea unor consultări publice; 

Or. en 

 

Amendamentul   66 

Richard Sulík 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază că există o lipsă 

persistentă de informații privind 

funcționarea francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și solicită 

Comisiei să deschidă un punct de 

informare cu privire la problemele cu 

care se confruntă beneficiarii de francize, 

asigurând garantarea confidențialității 

informațiilor astfel colectate; 

5. subliniază că există o serie de 

asociații de franciză naționale și 

internaționale care dispun de informațiile 

necesare privind funcționarea francizelor 

în sectorul comerțului cu amănuntul; cu 

toate acestea, informațiile nu au fost 

colectate într-o formă coordonată la 

nivelul UE, iar până acum nici nu a fost 

necesar; 

Or. en 

 

Amendamentul   67 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază că există o lipsă 

persistentă de informații privind 

funcționarea francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și solicită 

Comisiei să deschidă un punct de 

informare cu privire la problemele cu care 

se confruntă beneficiarii de francize, 

asigurând garantarea confidențialității 

informațiilor astfel colectate; 

5. subliniază că există o lipsă 

persistentă de informații privind 

funcționarea francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și solicită 

Comisiei să deschidă un punct de 

informare cu privire la problemele cu care 

se confruntă francizorii și beneficiarii de 

francize, asigurând garantarea 

confidențialității informațiilor astfel 

colectate; 

Or. en 
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Amendamentul   68 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. încurajează crearea unor asociații 

a francizelor naționale și europene, 

confirmate ca surse de bune practici în 

materie de francize recunoscute din punct 

de vedere juridic, asigurând un echilibru 

de participare între francizori și 

beneficiarii de francize; 

Or. en 

 

Amendamentul   69 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. solicită Comisiei să examineze în 

mod activ funcționarea francizelor în 

sectorul comerțului cu amănuntul și, în 

special, dacă există clauze contractuale 

neloiale sau alte practici comerciale 

neloiale, precum și să solicite Eurostat să 

acorde o atenție deosebită acestui model 

în momentul colectării de date statistice 

privind acest sector; 

6. subliniază că există clauze 

contractuale neloiale sau alte practici 

comerciale neloiale, chiar în interiorul 

pieței unice; 

Or. fr 

 

Amendamentul   70 

Richard Sulík 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. solicită Comisiei să examineze în 

mod activ funcționarea francizelor în 

sectorul comerțului cu amănuntul și, în 

special, dacă există clauze contractuale 

neloiale sau alte practici comerciale 

neloiale, precum și să solicite Eurostat să 

acorde o atenție deosebită acestui model în 

momentul colectării de date statistice 

privind acest sector; 

6. solicită Comisiei să examineze în 

mod activ funcționarea francizelor în 

sectorul comerțului cu amănuntul și, în 

special, dacă există clauze contractuale 

neloiale sau alte practici comerciale 

neloiale, precum și să solicite Eurostat să 

acorde o atenție deosebită acestui model în 

momentul colectării de date statistice 

privind acest sector, fără sarcini 

administrative suplimentare sau de altă 

natură pentru antreprenori; 

Or. en 

 

Amendamentul   71 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. solicită Comisiei să examineze în 

mod activ funcționarea francizelor în 

sectorul comerțului cu amănuntul și, în 

special, dacă există clauze contractuale 

neloiale sau alte practici comerciale 

neloiale, precum și să solicite Eurostat să 

acorde o atenție deosebită acestui model în 

momentul colectării de date statistice 

privind acest sector; 

6. solicită Comisiei să examineze 

funcționarea francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și, în special, 

dacă există clauze contractuale neloiale sau 

alte practici comerciale neloiale, precum și 

să solicite Eurostat să acorde o atenție 

deosebită acestui model în momentul 

colectării de date statistice privind acest 

sector; 

Or. fr 

 

Amendamentul   72 

Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. solicită Comisiei să examineze în 

mod activ funcționarea francizelor în 

sectorul comerțului cu amănuntul și, în 

special, dacă există clauze contractuale 

neloiale sau alte practici comerciale 

neloiale, precum și să solicite Eurostat să 

acorde o atenție deosebită acestui model în 

momentul colectării de date statistice 

privind acest sector; 

6. solicită Comisiei să examineze în 

mod activ funcționarea francizelor în 

sectorul comerțului cu amănuntul, inclusiv 

dacă există clauze contractuale neloiale sau 

alte practici comerciale neloiale, precum și 

să solicite Eurostat să acorde atenție 

acestui model în momentul colectării de 

date statistice privind acest sector; 

Or. en 

 

Amendamentul   73 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6a. își exprimă îngrijorarea că, dat 

fiind statutul mai vulnerabil al 

beneficiarilor de franciză, practicile 

comerciale neloiale pot consta, de 

asemenea, în decizia unilaterală a 

francizorilor de a nu reînnoi un contract 

de franciză de durată, provocând daune 

financiare considerabile asupra 

investițiilor realizate de beneficiarul de 

franciză în proprietatea care face obiectul 

francizei, accesorii, publicitate și fondul 

comercial, punând astfel în pericol 

ocuparea forței de muncă, în special în 

cazul în care intenția și motivele care stau 

la baza refuzului reînnoirii constau în 

atribuirea francizei de către francizor 

unei alte persoane sau întreprinderi pe 

același teritoriu, chiar dacă beneficiarul 

de franciză a respectat contractul constant 

și în totalitate; 

Or. en 
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Amendamentul   74 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. ia act de Codul deontologic 

european al francizei, elaborat de Federația 

Europeană a Francizei, dar constată, de 

asemenea, că acest cod a fost elaborat în 

mod unilateral de francizori, fiind 

vehement criticat de beneficiarii de 

francize, care au indicat, printre altele, că 

versiunea codului precedentă versiunii 

revizuite în 2016 avea dispoziții mai stricte 

în ceea ce privește angajamentele asumate 

de francizor; 

7. ia act de Codul deontologic 

european al francizei, elaborat de Federația 

Europeană a Francizei; 

Or. fr 

 

Amendamentul   75 

Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. ia act de Codul deontologic 

european al francizei, elaborat de Federația 

Europeană a Francizei, dar constată, de 

asemenea, că acest cod a fost elaborat în 

mod unilateral de francizori, fiind 

vehement criticat de beneficiarii de 

francize, care au indicat, printre altele, că 

versiunea codului precedentă versiunii 

revizuite în 2016 avea dispoziții mai stricte 

în ceea ce privește angajamentele asumate 

de francizor; 

7. ia act de Codul deontologic 

european al francizei, elaborat de Federația 

Europeană a Francizei, dar constată, de 

asemenea, că acest cod a fost aspru criticat 

de mulți dintre beneficiarii de francize; 

Or. en 
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Amendamentul   76 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. ia act de Codul deontologic 

european al francizei, elaborat de Federația 

Europeană a Francizei, dar constată, de 

asemenea, că acest cod a fost elaborat în 

mod unilateral de francizori, fiind 

vehement criticat de beneficiarii de 

francize, care au indicat, printre altele, că 

versiunea codului precedentă versiunii 

revizuite în 2016 avea dispoziții mai stricte 

în ceea ce privește angajamentele asumate 

de francizor; 

7. ia act de Codul deontologic 

european al francizei, elaborat de Federația 

Europeană a Francizei, dar constată, de 

asemenea, că conținutul codului a fost 

criticat de beneficiarii de francize; 

Or. en 

 

Amendamentul   77 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. ia act de Codul deontologic 

european al francizei, elaborat de Federația 

Europeană a Francizei, dar constată, de 

asemenea, că acest cod a fost elaborat în 

mod unilateral de francizori, fiind 

vehement criticat de beneficiarii de 

francize, care au indicat, printre altele, că 

versiunea codului precedentă versiunii 

revizuite în 2016 avea dispoziții mai stricte 

în ceea ce privește angajamentele asumate 

de francizor; 

7. salută, în principiu, Codul 

deontologic al francizei, elaborat de 

Federația Europeană a Francizei, ca 

instrument care se poate dovedi eficient 

pentru promovarea celor mai bune 

practici în sectorul francizei pe bază de 

autoreglementare; constată, de asemenea, 

că acest cod reprezintă în principal 

interesele francizorilor, dar observă, în 

plus, că acesta a fost vehement criticat de 

beneficiarii de francize, care au indicat, 

printre altele, că acest cod avea dispoziții 

mai stricte în ceea ce privește 

angajamentele asumate de francizor 

înainte de revizuirea sa în 2016; 
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Or. en 

 

Amendamentul   78 

Richard Sulík 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. ia act de Codul deontologic 

european al francizei, elaborat de Federația 

Europeană a Francizei, dar constată, de 

asemenea, că acest cod a fost elaborat în 

mod unilateral de francizori, fiind 

vehement criticat de beneficiarii de 

francize, care au indicat, printre altele, că 

versiunea codului precedentă versiunii 

revizuite în 2016 avea dispoziții mai stricte 

în ceea ce privește angajamentele asumate 

de francizor; 

7. ia act de Codul deontologic 

european al francizei, elaborat de Federația 

Europeană a Francizei, din care fac parte 

asociații sau federații naționale la care 

pot adera, în majoritatea cazurilor, atât 

francizorii, cât și beneficiarii de francize; 

Or. en 

 

Amendamentul   79 

Igor Šoltes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. ia act de Codul deontologic 

european al francizei, elaborat de Federația 

Europeană a Francizei, dar constată, de 

asemenea, că acest cod a fost elaborat în 

mod unilateral de francizori, fiind 

vehement criticat de beneficiarii de 

francize, care au indicat, printre altele, că 

versiunea codului precedentă versiunii 

revizuite în 2016 avea dispoziții mai stricte 

în ceea ce privește angajamentele asumate 

de francizor; 

7. ia act de Codul deontologic 

european al francizei, elaborat de Federația 

Europeană a Francizei, dar constată, de 

asemenea, că acest cod a fost elaborat în 

mod unilateral de francizori, fiind 

vehement criticat de beneficiarii de 

francize, care au indicat, printre altele, că 

versiunea codului precedentă versiunii 

revizuite în 2016 avea dispoziții mai stricte 

în ceea ce privește angajamentele asumate 

de francizor, motiv pentru care este 

necesară o revizuire a codului pentru a 

asigura o reprezentare echilibrată și 
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echitabilă a ambelor părți; 

Or. en 

 

Amendamentul   80 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7a. regretă, totuși, că acest cod 

acoperă numai o mică parte din francizele 

care sunt utilizate în UE, deoarece 

majoritatea francizelor nu aparțin nici 

Federației Europene a Francizei, nici 

asociațiilor naționale care au adoptat 

codul, iar mai multe state membre nu au 

asociații naționale de franciză; 

Or. en 

 

Amendamentul   81 

Richard Sulík 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. își exprimă îngrijorarea cu privire 

la faptul că acest Cod deontologic 

european nu este însoțit de un mecanism 

independent de punere în aplicare și 
reamintește că, în unele state membre, 

lipsa unei puneri în aplicare independente 

a determinat introducerea unor dispoziții 

legislative menite să prevină și să combată 

practicile comerciale neloiale în domeniul 

francizelor; 

8. reamintește că, în unele state 

membre, au fost introduse dispoziții 

legislative menite să prevină și să combată 

practicile comerciale neloiale în domeniul 

francizelor; 

Or. en 
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Amendamentul   82 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. își exprimă îngrijorarea cu privire 

la faptul că acest Cod deontologic 

european nu este însoțit de un mecanism 

independent de punere în aplicare și 

reamintește că, în unele state membre, 

lipsa unei puneri în aplicare independente 

a determinat introducerea unor dispoziții 

legislative menite să prevină și să combată 

practicile comerciale neloiale în domeniul 

francizelor; 

8. salută faptul că acest Cod 

deontologic european nu este însoțit de un 

mecanism suplimentar de punere în 

aplicare și reamintește că statele membre 

nu au nevoie de texte legislative europene 

pentru a pune în aplicare dispoziții 

legislative proprii, adaptate, evaluate și 

proporționate, menite să prevină în mod 

eficace și să combată practicile comerciale 

neloiale în domeniul francizelor; 

Or. fr 

 

Amendamentul   83 

Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. își exprimă îngrijorarea cu privire 

la faptul că acest Cod deontologic 

european nu este însoțit de un mecanism 

independent de punere în aplicare și 

reamintește că, în unele state membre, 

lipsa unei puneri în aplicare independente a 

determinat introducerea unor dispoziții 

legislative menite să prevină și să combată 

practicile comerciale neloiale în domeniul 

francizelor; 

8. constată că există îngrijorări cu 

privire la faptul că acest Cod deontologic 

european nu este însoțit de un mecanism 

independent de punere în aplicare și 

observă că, în unele state membre, lipsa 

unei puneri în aplicare independente a 

determinat introducerea unor dispoziții 

legislative menite să prevină și să combată 

practicile comerciale neloiale în domeniul 

francizelor; 

Or. en 
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Amendamentul   84 

Olga Sehnalová, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. reamintește că Parlamentul a 

solicitat Comisiei în repetate rânduri să 

stabilească un cadru legislativ la nivelul 

UE care să interzică practicile comerciale 

neloiale în lanțul de aprovizionare cu 

produse alimentare; îndeamnă Comisia să 

prezinte o astfel de propunere fără 

întârziere; 

Or. en 

 

Amendamentul   85 

Richard Sulík 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. reamintește că Codul deontologic 

reprezintă un set de norme acceptate de 

francizori în plus față de normele legale; 

Codul deontologic ar trebui să reprezinte 

întotdeauna o valoare adăugată pentru 

toți cei care doresc să respecte aceste 

norme; 

Or. en 

 

Amendamentul   86 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 8a. regretă lipsa de omogeneitate care 

există între statele membre în ceea ce 

privește abordarea legislației specifice 

francizei, care poate limita în mod 

semnificativ francizarea transfrontalieră; 

Or. en 

 

Amendamentul   87 

Richard Sulík 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. indică faptul că contractele\ de 

franciză ar trebui să respecte pe deplin 

principiile unui parteneriat echilibrat, în 

temeiul căruia francizorul și beneficiarul 

trebuie să acționeze în mod rezonabil și 

echitabil unul față de celălalt și să 

soluționeze plângerile, reclamațiile și 

litigiile printr-o comunicare onestă, 

rezonabilă și directă; 

9. indică faptul că contractele de 

franciză ar trebui să respecte pe deplin 

principiile unui parteneriat de afaceri 

contractual, în temeiul căruia francizorul 

și beneficiarul trebuie să acționeze în 

limitele legii și să soluționeze plângerile, 

reclamațiile și litigiile, în special printr-o 

comunicare onestă, rezonabilă și directă și 

în conformitate cu contractul lor scris; 

Or. en 

 

Amendamentul   88 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. indică faptul că contractele\ de 

franciză ar trebui să respecte pe deplin 

principiile unui parteneriat echilibrat, în 

temeiul căruia francizorul și beneficiarul 

trebuie să acționeze în mod rezonabil și 

echitabil unul față de celălalt și să 

soluționeze plângerile, reclamațiile și 

litigiile printr-o comunicare onestă, 

9. indică faptul că contractele\ de 

franciză ar trebui să respecte pe deplin 

principiile unui parteneriat echilibrat, în 

temeiul căruia francizorul și beneficiarul 

trebuie să acționeze în mod rezonabil și 

echitabil unul față de celălalt și să 

soluționeze plângerile, reclamațiile și 

litigiile printr-o comunicare onestă, 
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rezonabilă și directă; transparentă, rezonabilă și directă; 

Or. fr 

 

Amendamentul   89 

Maria Grapini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. indică faptul că contractele\ de 

franciză ar trebui să respecte pe deplin 

principiile unui parteneriat echilibrat, în 

temeiul căruia francizorul și beneficiarul 

trebuie să acționeze în mod rezonabil și 

echitabil unul față de celălalt și să 

soluționeze plângerile, reclamațiile și 

litigiile printr-o comunicare onestă, 

rezonabilă și directă; 

9. indică faptul că contractele\ de 

franciză trebuie să respecte pe deplin 

principiile unui parteneriat echilibrat, în 

temeiul căruia francizorul și beneficiarul 

trebuie să acționeze în mod rezonabil și 

echitabil unul față de celălalt și să 

soluționeze plângerile, reclamațiile și 

litigiile printr-o comunicare onestă, 

rezonabilă și directă; 

Or. ro 

 

Amendamentul   90 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. invită Comisia să examineze 

plângerile pe care le primește prin 

intermediul unui punct de informare sau 

pe o altă cale și, pe baza acestor 

informații, să elaboreze o listă 

neexhaustivă a practicilor comerciale 

neloiale; 

eliminat 

Or. fr 
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Amendamentul   91 

Andreas Schwab 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. invită Comisia să examineze 

plângerile pe care le primește prin 

intermediul unui punct de informare sau pe 

o altă cale și, pe baza acestor informații, 

să elaboreze o listă neexhaustivă a 

practicilor comerciale neloiale; 

10. invită statele membre să prezinte 

Comisiei plângerile și alte informații 

relevante pe care le primesc prin 

intermediul unui punct de informare sau pe 

o altă cale; invită Comisia să elaboreze, pe 

baza acelor informații, un program 

exhaustiv al practicilor comerciale neloiale 

și, în plus, dacă este necesar, să constituie 

o platformă la nivel de experți pentru 

obținerea unor informații suplimentare 

despre practica francizei în sectorul 

comerțului cu amănuntul și, în special, cu 

privire la tipurile de practici comerciale 

neloiale; 

Or. de 

Amendamentul   92 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. invită Comisia să examineze 

plângerile pe care le primește prin 

intermediul unui punct de informare sau 

pe o altă cale și, pe baza acestor 

informații, să elaboreze o listă 
neexhaustivă a practicilor comerciale 

neloiale; 

10. invită statele membre să prezinte 

Comisiei plângerile sau alte informații 

relevante pe care le primesc prin 

intermediul punctelor de informare 

existente sau pe o altă cale pentru o 

examinare aprofundată, care ar putea 

contribui la elaborarea unei liste de 

informații neexhaustive a practicilor 

comerciale neloiale, în scopul facilitării 

activităților, precum și să actualizeze 

orientările în materie de bune practici; 

Or. en 
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Amendamentul   93 

Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. invită Comisia să examineze 

plângerile pe care le primește prin 

intermediul unui punct de informare sau pe 

o altă cale și, pe baza acestor informații, să 

elaboreze o listă neexhaustivă a practicilor 

comerciale neloiale; 

10. invită Comisia să examineze 

plângerile pe care le primește prin 

intermediul unui punct de informare sau pe 

o altă cale și, pe baza acestor informații, să 

elaboreze o listă neexhaustivă a practicilor 

comerciale neloiale și să ia în considerare 

adoptarea unor măsuri suplimentare 

pentru a corecta mai bine astfel de 

disfuncționalități ale pieței în relațiile 

dintre francizori și beneficiari; 

Or. en 

 

Amendamentul   94 

Igor Šoltes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. invită Comisia să examineze 

plângerile pe care le primește prin 

intermediul unui punct de informare sau pe 

o altă cale și, pe baza acestor informații, să 

elaboreze o listă neexhaustivă a practicilor 

comerciale neloiale; 

10. invită Comisia să examineze 

plângerile pe care le primește prin 

intermediul unui punct de informare sau pe 

o altă cale și, pe baza acestor informații, să 

elaboreze o listă neexhaustivă a practicilor 

comerciale neloiale, care ar trebui să fie 

publicată și pusă la dispoziția 

francizorilor și a beneficiarilor; 

Or. en 

 

Amendamentul   95 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. invită Comisia să examineze 

plângerile pe care le primește prin 

intermediul unui punct de informare sau pe 

o altă cale și, pe baza acestor informații, 

să elaboreze o listă neexhaustivă a 

practicilor comerciale neloiale; 

10. invită Comisia să examineze 

plângerile pe care le primește prin 

intermediul unui punct de informare sau pe 

o altă cale și să elaboreze propuneri de 

adoptare a unor măsuri suplimentare 

pentru a îmbunătăți funcționarea 

sectorului de franciză și a preveni apariția 

unor practici comerciale neloiale; 

Or. en 

 

Amendamentul   96 

Richard Sulík 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. invită Comisia să examineze 

plângerile pe care le primește prin 

intermediul unui punct de informare sau 

pe o altă cale și, pe baza acestor 

informații, să elaboreze o listă 

neexhaustivă a practicilor comerciale 

neloiale; 

10. invită Comisia să examineze 

situația francizelor în UE și să elaboreze o 

listă neexhaustivă a practicilor comerciale 

neloiale pe baza informațiilor primite de 

la beneficiarii de francize, de la francizori 

și de la alte părți interesate; 

Or. en 

 

Amendamentul   97 

Maria Grapini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. invită Comisia să examineze 

plângerile pe care le primește prin 

intermediul unui punct de informare sau pe 

o altă cale și, pe baza acestor informații, să 

10. invită Comisia să examineze 

plângerile pe care le primește prin 

intermediul unui punct de informare sau pe 

o altă cale și, pe baza acestor informații, să 



 

PE599.674v01-00 50/67 AM\1116865RO.docxx 

RO 

elaboreze o listă neexhaustivă a practicilor 

comerciale neloiale; 

elaboreze o listă neexhaustivă a practicilor 

comerciale neloiale, dar și măsurile ce se 

impun; 

Or. ro 

 

Amendamentul   98 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. invită Comisia să examineze 

plângerile pe care le primește prin 

intermediul unui punct de informare sau pe 

o altă cale și, pe baza acestor informații, să 

elaboreze o listă neexhaustivă a practicilor 

comerciale neloiale; 

10. (Nu privește versiunea în limba 

română.) 

Or. fr 

 

Amendamentul   99 

Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. invită Comisia să examineze 

plângerile pe care le primește prin 

intermediul unui punct de informare sau pe 

o altă cale și, pe baza acestor informații, 

să elaboreze o listă neexhaustivă a 

practicilor comerciale neloiale; 

10. invită Comisia să examineze 

plângerile pe care le primește prin 

intermediul unui punct de informare și să 

prezinte un raport cu privire la modul de 

aplicare a autoreglementării și a 

legislației în vigoare; 

Or. en 

 

Amendamentul   100 
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Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Pina Picierno, 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. subliniază, în special, că este nevoie 

ca, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de 

semnarea contractului, să se pună la 

dispoziție informațiile precontractuale 

corecte și cuprinzătoare, inclusiv informații 

privind randamentul formulei de 

francizare, atât generale, cât și orientate 

către locația preconizată de beneficiar, 

precum și să se introducă un termen de 

retractare de cinci zile de la executarea 

contractului; 

11. subliniază, în special, că este nevoie 

ca, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de 

semnarea contractului, să se pună la 

dispoziție principii specifice pentru a 

garanta drepturi și obligații contractuale 

echilibrate pentru părți, cum ar fi 
informațiile precontractuale clare, corecte 

și cuprinzătoare, inclusiv informații privind 

randamentul formulei de francizare, atât 

generale, cât și orientate către locația 

preconizată de beneficiar, limite clare 

privind cerințele de confidențialitate, 

precum și să se introducă un termen de 

retractare de cinci zile de la executarea 

contractului; obligația francizorului de a 

asigura faptul că durata contractului îi 

permite beneficiarului să își recupereze 

investițiile; asistența comercială și tehnică 

constantă acordată beneficiarului de către 

furnizor pe durata contractului; precum și 

indemnizații echitabile la încetarea 

contractului; 

Or. en 

 

Amendamentul   101 

Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. subliniază, în special, că este 

nevoie ca, cu cel puțin 15 zile lucrătoare 

înainte de semnarea contractului, să se 

pună la dispoziție informațiile 

precontractuale corecte și cuprinzătoare, 

11. subliniază că este nevoie ca, înainte 

de semnarea contractului, să se pună la 

dispoziție informațiile precontractuale 

corecte și cuprinzătoare; 
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inclusiv informații privind randamentul 

formulei de francizare, atât generale, cât 

și orientate către locația preconizată de 

beneficiar, precum și să se introducă un 

termen de retractare de cinci zile de la 

executarea contractului; 

Or. en 

 

Amendamentul   102 

Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. subliniază, în special, că este nevoie 

ca, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de 

semnarea contractului, să se pună la 

dispoziție informațiile precontractuale 

corecte și cuprinzătoare, inclusiv informații 

privind randamentul formulei de 

francizare, atât generale, cât și orientate 

către locația preconizată de beneficiar, 

precum și să se introducă un termen de 

retractare de cinci zile de la executarea 

contractului; 

11. regretă că piața francizelor nu este 

transparentă; subliniază, în special, că este 

nevoie ca, cu cel puțin 15 zile lucrătoare 

înainte de semnarea contractului, să se 

pună la dispoziție informațiile 

precontractuale corecte și cuprinzătoare, 

inclusiv informații privind randamentul 

formulei de francizare, atât generale, cât și 

orientate către locația preconizată de 

beneficiar, precum și să se introducă un 

termen de retractare de cinci zile de la 

executarea contractului; 

Or. en 

 

Amendamentul   103 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík, Andreas Schwab 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. subliniază, în special, că este nevoie 

ca, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte 

de semnarea contractului, să se pună la 

dispoziție informațiile precontractuale 

11. subliniază, în special, că este nevoie 

ca, înainte de semnarea contractului, să se 

pună la dispoziție, în scris și cu suficient 

timp înainte, informațiile precontractuale 
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corecte și cuprinzătoare, inclusiv informații 

privind randamentul formulei de 

francizare, atât generale, cât și orientate 

către locația preconizată de beneficiar, 

precum și să se introducă un termen de 

retractare de cinci zile de la executarea 

contractului; 

corecte și cuprinzătoare, inclusiv informații 

privind randamentul formulei de 

francizare, atât generale, cât și orientate 

către locația preconizată de beneficiar; 

Or. en 

 

Amendamentul   104 

Richard Sulík 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că francizorul trebuie să 

le asigure beneficiarilor o formare inițială 

specializată, precum și să le furnizeze 

orientări corespunzătoare pe durata 

contractului; 

12. subliniază că francizorul trebuie să 

le asigure beneficiarilor o formare inițială 

specializată, precum și să le furnizeze 

orientări corespunzătoare pe durata 

contractului în măsura în care acestea 

sunt necesare; 

Or. en 

 

Amendamentul   105 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că francizorul trebuie să 

le asigure beneficiarilor o formare inițială 

specializată, precum și să le furnizeze 

orientări corespunzătoare pe durata 

contractului; 

12. subliniază că francizorul trebuie să 

le asigure beneficiarilor o formare inițială 

specializată, precum și să le furnizeze 

orientări și informații corespunzătoare pe 

durata contractului; 

Or. fr 
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Amendamentul   106 

Jiří Pospíšil 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că francizorul trebuie să 

le asigure beneficiarilor o formare inițială 

specializată, precum și să le furnizeze 

orientări corespunzătoare pe durata 

contractului; 

12. subliniază că francizorul trebuie să 

le asigure, după caz, beneficiarilor o 

formare inițială specializată, precum și să 

le furnizeze orientări corespunzătoare pe 

durata contractului; 

Or. en 

 

Amendamentul   107 

Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că francizorul trebuie să 

le asigure beneficiarilor o formare inițială 

specializată, precum și să le furnizeze 

orientări corespunzătoare pe durata 

contractului; 

12. recunoaște că, în general, 

francizorul trebuie să le asigure 

beneficiarilor o formare inițială 

specializată, precum și să le furnizeze 

orientări corespunzătoare pe durata 

contractului; 

Or. en 

 

Amendamentul   108 

Edward Czesak 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. reamintește că beneficiarii de 

francize au obligația de a-și dedica toate 

eforturile pentru creșterea activității 

francizei și pentru păstrarea identității și 

13. reamintește că beneficiarii de 

francize au obligația de a-și dedica toate 

eforturile pentru creșterea activității 

francizei și pentru păstrarea identității și 
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reputației comune ale rețelei de franciză, 

precum și de a colabora loial, în acest scop, 

cu toți partenerii din rețea și de a respecta 

drepturile de proprietate intelectuală și 

industrială aferente formulei de franciză; 

reputației comune ale rețelei de franciză, 

precum și de a colabora loial, în acest scop, 

cu toți partenerii din rețea și de a respecta 

drepturile de proprietate intelectuală și 

industrială aferente formulei de franciză, 

precum și normele de concurență; 

Or. pl 

Amendamentul   109 

Jean-Marie Cavada 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. invită Comisia să clarifice 

conflictele legate de răspundere dintre 

beneficiar și francizor în ceea ce privește 

încălcările drepturilor de proprietate 

intelectuală și industrială; 

Or. en 

 

Amendamentul   110 

Jean-Marie Cavada 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13b. invită Comisia să ia în considerare 

propunerea unei directive a UE privind 

combaterea practicilor comerciale 

neloiale în sectorul de franciză cu 

implicații transfrontaliere; 

Or. en 

 

Amendamentul   111 

Mylène Troszczynski 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. remarcă totuși că, uneori, 

francizorii le solicită beneficiarilor să 

cumpere produse și servicii care nu sunt 

legate de formula de franciză; subliniază 

că o asemenea cerință nu ar trebui 

considerată parte a obligației 

beneficiarilor de francize referitoare la 

păstrarea identității și reputației comune 

ale rețelei de franciză, ci poate reprezenta 

în mod evident o practică comercială 

inechitabilă; 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul   112 

Richard Sulík 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. remarcă totuși că, uneori, 

francizorii le solicită beneficiarilor să 

cumpere produse și servicii care nu sunt 

legate de formula de franciză; subliniază 

că o asemenea cerință nu ar trebui 

considerată parte a obligației 

beneficiarilor de francize referitoare la 

păstrarea identității și reputației comune 

ale rețelei de franciză, ci poate reprezenta 

în mod evident o practică comercială 

inechitabilă; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   113 

Daniel Dalton 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. remarcă totuși că, uneori, 

francizorii le solicită beneficiarilor să 

cumpere produse și servicii care nu sunt 

legate de formula de franciză; subliniază 

că o asemenea cerință nu ar trebui 

considerată parte a obligației 

beneficiarilor de francize referitoare la 

păstrarea identității și reputației comune 

ale rețelei de franciză, ci poate reprezenta 

în mod evident o practică comercială 

inechitabilă; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   114 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. remarcă totuși că, uneori, 

francizorii le solicită beneficiarilor să 

cumpere produse și servicii care nu sunt 

legate de formula de franciză; subliniază că 

o asemenea cerință nu ar trebui considerată 

parte a obligației beneficiarilor de francize 

referitoare la păstrarea identității și 

reputației comune ale rețelei de franciză, ci 

poate reprezenta în mod evident o practică 

comercială inechitabilă; 

14. observă că, uneori, anumiți 

francizori le-ar solicita beneficiarilor să 

cumpere produse și servicii care nu sunt 

legate de formula de franciză; subliniază că 

o asemenea cerință nu ar trebui considerată 

parte a obligației beneficiarilor de francize 

referitoare la păstrarea identității și 

reputației comune ale rețelei de franciză, ci 

ar putea reprezenta o practică comercială 

inechitabilă; 

Or. fr 

 

Amendamentul   115 

Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. subliniază că clauzele de 

neconcurență ar trebui să fie clar formulate, 

rezonabile și proporționale și nu ar trebui 

să se aplice pentru o perioadă mai lungă 

decât este strict necesar, având în vedere, 

în special, că există posibilitatea ca 

beneficiarii de francize să fie nevoiți să își 

schimbe formula de franciză în funcție de 

evoluția zonei în care se află și, prin 

urmare, a cererii de produse sau servicii; 

15. subliniază că clauzele de 

neconcurență ar trebui să fie clar formulate, 

rezonabile și proporționale; 

Or. en 

 

Amendamentul   116 

Mylène Troszczynski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. subliniază că clauzele de 

neconcurență ar trebui să fie clar 

formulate, rezonabile și proporționale și nu 

ar trebui să se aplice pentru o perioadă 

mai lungă decât este strict necesar, având 

în vedere, în special, că există 

posibilitatea ca beneficiarii de francize să 

fie nevoiți să își schimbe formula de 

franciză în funcție de evoluția zonei în 

care se află și, prin urmare, a cererii de 

produse sau servicii; 

15. subliniază că clauzele de 

neconcurență sunt, în general, clar 

formulate, rezonabile și proporționale și se 

aplică pe perioada în care este strict 

necesar; 

Or. fr 

Amendamentul   117 

Richard Sulík 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. subliniază că clauzele de 

neconcurență ar trebui să fie clar formulate, 

rezonabile și proporționale și nu ar trebui 

să se aplice pentru o perioadă mai lungă 

decât este strict necesar, având în vedere, 

în special, că există posibilitatea ca 

beneficiarii de francize să fie nevoiți să își 

schimbe formula de franciză în funcție de 

evoluția zonei în care se află și, prin 

urmare, a cererii de produse sau servicii; 

15. subliniază că clauzele de 

neconcurență ar trebui să fie clar formulate 

și nu ar trebui să se aplice pentru o 

perioadă mai lungă decât este strict 

necesar; 

Or. en 

 

Amendamentul   118 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 15a. observă cu îngrijorare că importul 

paralel de produse francizate subminează 

grav și periclitează acordurile de 

exclusivitate teritorială și denaturează și 

contrazice modelul de franciză în 

detrimentul beneficiarilor de francize, 

considerând responsabili francizorii în 

cazul în care aceștia au capacitatea de a 

controla și de a preveni un astfel de 

import pe teritoriu; 

Or. en 

 

Amendamentul   119 

Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 



 

PE599.674v01-00 60/67 AM\1116865RO.docxx 

RO 

16. ia act cu îngrijorare de litigiile 

care decurg din vânzările pe internet, 

vânzări esențiale pe piața digitală, deși 

contractele de franciză tradiționale nu iau 

în considerare efectul pe care vânzările pe 

internet îl pot avea asupra clauzelor de 

exclusivitate, făcând astfel posibil ca, în 

zonele în care beneficiarul francizei are 

drept de exclusivitate, clienții să poată 

cumpăra produsele de la francizor, dar să 

le ridice din magazinul beneficiarului 

francizei; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   120 

Richard Sulík 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. ia act cu îngrijorare de litigiile 

care decurg din vânzările pe internet, 

vânzări esențiale pe piața digitală, deși 

contractele de franciză tradiționale nu iau 

în considerare efectul pe care vânzările pe 

internet îl pot avea asupra clauzelor de 

exclusivitate, făcând astfel posibil ca, în 

zonele în care beneficiarul francizei are 

drept de exclusivitate, clienții să poată 

cumpăra produsele de la francizor, dar să 

le ridice din magazinul beneficiarului 

francizei; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   121 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 



 

AM\1116865RO.docxx 61/67 PE599.674v01-00 

 RO 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. ia act cu îngrijorare de litigiile care 

decurg din vânzările pe internet, vânzări 

esențiale pe piața digitală, deși contractele 

de franciză tradiționale nu iau în 

considerare efectul pe care vânzările pe 

internet îl pot avea asupra clauzelor de 

exclusivitate, făcând astfel posibil ca, în 

zonele în care beneficiarul francizei are 

drept de exclusivitate, clienții să poată 

cumpăra produsele de la francizor, dar să le 

ridice din magazinul beneficiarului 

francizei; 

16. ia act cu îngrijorare de litigiile care 

decurg din vânzările pe internet, vânzări 

esențiale pe piața digitală, deși 

competențele francizorului și ale 

beneficiarului sunt adesea foarte 

dezechilibrate, iar contractele de franciză 

tradiționale nu iau în considerare efectul pe 

care vânzările pe internet îl pot avea asupra 

clauzelor de exclusivitate, făcând astfel 

posibil ca, în zonele în care beneficiarul 

francizei are drept de exclusivitate, clienții 

să poată cumpăra produsele de la francizor, 

dar să le ridice din magazinul 

beneficiarului francizei; reamintește că ar 

trebui depuse eforturi pentru a împiedica 

comercianții de pe internet să obțină 

avantaje concurențiale neloiale față de 

beneficiarii de francize; 

Or. en 

 

Amendamentul   122 

Daniel Dalton 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. ia act cu îngrijorare de litigiile care 

decurg din vânzările pe internet, vânzări 

esențiale pe piața digitală, deși contractele 

de franciză tradiționale nu iau în 

considerare efectul pe care vânzările pe 

internet îl pot avea asupra clauzelor de 

exclusivitate, făcând astfel posibil ca, în 

zonele în care beneficiarul francizei are 

drept de exclusivitate, clienții să poată 

cumpăra produsele de la francizor, dar să le 

ridice din magazinul beneficiarului 

francizei; 

16. ia act de problemele care decurg 

din vânzările pe internet, întrucât adesea 

contractele de franciză tradiționale nu iau 

în considerare efectul pe care vânzările pe 

internet îl pot avea asupra clauzelor de 

exclusivitate, făcând posibil ca, în zonele 

în care beneficiarul francizei are drept de 

exclusivitate, clienții să poată cumpăra 

produsele de la francizor, dar să le ridice 

din magazinul beneficiarului francizei; 

Or. en 
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Amendamentul   123 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. ia act cu îngrijorare de litigiile care 

decurg din vânzările pe internet, vânzări 

esențiale pe piața digitală, deși contractele 

de franciză tradiționale nu iau în 

considerare efectul pe care vânzările pe 

internet îl pot avea asupra clauzelor de 

exclusivitate, făcând astfel posibil ca, în 

zonele în care beneficiarul francizei are 

drept de exclusivitate, clienții să poată 

cumpăra produsele de la francizor, dar să 

le ridice din magazinul beneficiarului 

francizei; 

16. ia act cu îngrijorare de litigiile care 

decurg din vânzările online, deoarece 

acestea constituie o componentă tot mai 

importantă a modelului de afaceri de 

franciză, dar nu sunt incluse în 
contractele de franciză tradiționale, care nu 

iau în considerare efectul pe care vânzările 

pe internet îl pot avea asupra dispozițiilor 

prevăzute de acestea; solicită, prin 

urmare, includerea, în contractele de 

franciză, a unor dispoziții referitoare la 

vânzările online; 

Or. en 

 

Amendamentul   124 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. își exprimă îngrijorarea în 

legătură cu utilizarea datelor privind 

consumatorii colectate prin intermediul 

beneficiarului de franciză; solicită 

Comisiei să ia în considerare 

componentele digitale ale modelului de 

afaceri în acțiunile sale viitoare; 

Or. en 
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Amendamentul   125 

Jasenko Selimovic 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. solicită Comisiei să elaboreze 

orientări care să reflecte cele mai bune 

practici privind funcționarea francizelor în 

sectorul comerțului cu amănuntul; invită 

Comisia, în acest sens, să realizeze o 

analiză a instrumentelor de 

autoreglementare existente, precum și a 

practicilor legislative ale statelor membre 

în domeniul francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și să prezinte 

concluziile sale Parlamentului, inclusiv 

recomandări pentru acțiuni viitoare, 

punând accentul pe necesitatea unei puneri 

în aplicare eficiente; 

17. solicită Comisiei să elaboreze 

orientări care să reflecte cele mai bune 

practici privind funcționarea francizelor în 

sectorul comerțului cu amănuntul și cele 

mai recente evoluții tehnologice și de 

piață, cum ar fi vânzările pe internet; 

invită Comisia, în acest sens, să realizeze o 

analiză a instrumentelor de 

autoreglementare existente, precum și a 

practicilor legislative ale statelor membre 

în domeniul francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și să prezinte 

concluziile sale Parlamentului, inclusiv 

recomandări pentru acțiuni viitoare, 

punând accentul pe necesitatea unei puneri 

în aplicare eficiente, precum și pe 

modalitățile de dezvoltare în continuare a 

pieței francizelor în UE; 

Or. en 

 

Amendamentul   126 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. solicită Comisiei să elaboreze 

orientări care să reflecte cele mai bune 

practici privind funcționarea francizelor în 

sectorul comerțului cu amănuntul; invită 

Comisia, în acest sens, să realizeze o 

analiză a instrumentelor de 

autoreglementare existente, precum și a 

practicilor legislative ale statelor membre 

17. îndeamnă Comisia să elaboreze 

orientări care să reflecte cele mai bune 

practici privind funcționarea francizelor în 

sectorul comerțului cu amănuntul; invită 

Comisia, în acest sens, să lanseze o 

consultare publică pentru a obține 

informații obiective privind situația reală 

a francizelor, și ulterior să realizeze o 
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în domeniul francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și să prezinte 

concluziile sale Parlamentului, inclusiv 

recomandări pentru acțiuni viitoare, 

punând accentul pe necesitatea unei puneri 

în aplicare eficiente; 

analiză a instrumentelor de 

autoreglementare existente, precum și a 

practicilor legislative ale statelor membre 

în domeniul francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și să prezinte 

concluziile sale Parlamentului, inclusiv 

recomandări pentru acțiuni viitoare, 

punând accentul pe necesitatea unei puneri 

în aplicare eficiente; 

Or. en 

 

Amendamentul   127 

Dennis de Jong 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. solicită Comisiei să elaboreze 

orientări care să reflecte cele mai bune 

practici privind funcționarea francizelor în 

sectorul comerțului cu amănuntul; invită 

Comisia, în acest sens, să realizeze o 

analiză a instrumentelor de 

autoreglementare existente, precum și a 

practicilor legislative ale statelor membre 

în domeniul francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și să prezinte 

concluziile sale Parlamentului, inclusiv 

recomandări pentru acțiuni viitoare, 

punând accentul pe necesitatea unei puneri 

în aplicare eficiente; 

17. solicită Comisiei să elaboreze 

orientări care să reflecte cele mai bune 

practici privind funcționarea francizelor în 

sectorul comerțului cu amănuntul și să le 

transmită Parlamentului, până cel târziu 

în ianuarie 2018; invită Comisia, în acest 

sens, să realizeze o analiză a instrumentelor 

de autoreglementare existente, precum și a 

practicilor legislative ale statelor membre 

în domeniul francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și să prezinte 

concluziile sale Parlamentului, inclusiv 

recomandări pentru acțiuni viitoare, 

punând accentul pe necesitatea unei puneri 

în aplicare eficiente; 

Or. en 

 

Amendamentul   128 

Dita Charanzová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. solicită Comisiei să elaboreze 

orientări care să reflecte cele mai bune 

practici privind funcționarea francizelor în 

sectorul comerțului cu amănuntul; invită 

Comisia, în acest sens, să realizeze o 

analiză a instrumentelor de 

autoreglementare existente, precum și a 

practicilor legislative ale statelor membre 

în domeniul francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și să prezinte 

concluziile sale Parlamentului, inclusiv 

recomandări pentru acțiuni viitoare, 

punând accentul pe necesitatea unei 

puneri în aplicare eficiente; 

17. solicită Comisiei să elaboreze 

orientări nelegislative care să reflecte cele 

mai bune practici privind funcționarea 

francizelor în sectorul comerțului cu 

amănuntul în statele membre și să sprijine 

în continuare programe similare în 

domeniul francizelor, cum ar fi Inițiativa 

privind lanțul de aprovizionare; invită 

Comisia, în acest sens, să realizeze o 

analiză a instrumentelor de 

autoreglementare existente, precum și a 

practicilor legislative ale statelor membre 

în domeniul francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și să prezinte 

concluziile sale Parlamentului, 

Or. en 

 

Amendamentul   129 

Richard Sulík 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. solicită Comisiei să elaboreze 

orientări care să reflecte cele mai bune 

practici privind funcționarea francizelor în 

sectorul comerțului cu amănuntul; invită 

Comisia, în acest sens, să realizeze o 

analiză a instrumentelor de 

autoreglementare existente, precum și a 

practicilor legislative ale statelor membre 

în domeniul francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și să prezinte 

concluziile sale Parlamentului, inclusiv 

recomandări pentru acțiuni viitoare, 

punând accentul pe necesitatea unei 

puneri în aplicare eficiente; 

17. solicită Comisiei să elaboreze 

orientări care să reflecte cele mai bune 

practici privind funcționarea francizelor în 

sectorul comerțului cu amănuntul; invită 

Comisia, în acest sens, să realizeze o 

analiză a instrumentelor de 

autoreglementare existente, precum și a 

practicilor legislative ale statelor membre 

în domeniul francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și să prezinte 

concluziile sale Parlamentului; 

Or. en 
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Amendamentul   130 

Igor Šoltes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. solicită Comisiei să elaboreze 

orientări care să reflecte cele mai bune 

practici privind funcționarea francizelor în 

sectorul comerțului cu amănuntul; invită 

Comisia, în acest sens, să realizeze o 

analiză a instrumentelor de 

autoreglementare existente, precum și a 

practicilor legislative ale statelor membre 

în domeniul francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și să prezinte 

concluziile sale Parlamentului, inclusiv 

recomandări pentru acțiuni viitoare, 

punând accentul pe necesitatea unei puneri 

în aplicare eficiente; 

17. solicită Comisiei să elaboreze 

orientări care să reflecte cele mai bune 

practici privind funcționarea francizelor în 

sectorul comerțului cu amănuntul; invită 

Comisia, în acest sens, să realizeze o 

analiză a instrumentelor de 

autoreglementare existente, precum și a 

practicilor legislative ale statelor membre 

în domeniul francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și să prezinte 

concluziile sale Parlamentului, inclusiv 

recomandări pentru acțiuni viitoare, 

punând accentul pe necesitatea unei puneri 

în aplicare eficiente și a unor măsuri 

legislative suplimentare, dacă acestea se 

impun; 

Or. en 

 

Amendamentul   131 

Jiří Pospíšil 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. solicită Comisiei să elaboreze 

orientări care să reflecte cele mai bune 

practici privind funcționarea francizelor în 

sectorul comerțului cu amănuntul; invită 

Comisia, în acest sens, să realizeze o 

analiză a instrumentelor de 

autoreglementare existente, precum și a 

practicilor legislative ale statelor membre 

în domeniul francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și să prezinte 

concluziile sale Parlamentului, inclusiv 

17. solicită Comisiei să elaboreze 

orientări privind aspectele transfrontaliere 

ale francizelor, care să reflecte cele mai 

bune practici privind funcționarea 

francizelor în sectorul comerțului cu 

amănuntul; invită Comisia, în acest sens, să 

realizeze o analiză a instrumentelor de 

autoreglementare existente, precum și a 

practicilor legislative ale statelor membre 

în domeniul francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și să prezinte 
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recomandări pentru acțiuni viitoare, 

punând accentul pe necesitatea unei puneri 

în aplicare eficiente; 

concluziile sale Parlamentului, inclusiv 

recomandări pentru acțiuni viitoare, 

punând accentul pe necesitatea unei puneri 

în aplicare eficiente; 

Or. en 

Amendamentul   132 

Maria Grapini 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. solicită Comisiei să elaboreze 

orientări care să reflecte cele mai bune 

practici privind funcționarea francizelor în 

sectorul comerțului cu amănuntul; invită 

Comisia, în acest sens, să realizeze o 

analiză a instrumentelor de 

autoreglementare existente, precum și a 

practicilor legislative ale statelor membre 

în domeniul francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și să prezinte 

concluziile sale Parlamentului, inclusiv 

recomandări pentru acțiuni viitoare, 

punând accentul pe necesitatea unei puneri 

în aplicare eficiente; 

17. solicită Comisiei să elaboreze 

orientări care să reflecte cele mai bune 

practici privind funcționarea francizelor în 

sectorul comerțului cu amănuntul; invită 

Comisia, în acest sens, să realizeze o 

analiză a instrumentelor de 

autoreglementare existente, precum și a 

practicilor legislative ale statelor membre 

în domeniul francizelor în sectorul 

comerțului cu amănuntul și să prezinte 

concluziile sale Parlamentului, inclusiv 

recomandări pentru acțiuni viitoare, 

punând accentul pe necesitatea unei puneri 

în aplicare eficiente și armonizate în cele 

28 de state; 

Or. ro 

 


