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Amendamentul 1
John Howarth

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că piața internă rămâne 
una dintre cele mai mari și tangibile 
realizări ale Uniunii, ea aducând beneficii 
întreprinderilor, consumatorilor și 
cetățenilor din întreaga Europă; în acest 
context, consolidarea pieței unice și 
dezvoltarea în continuare a pieței unice 
digitale ar trebui să constituie o prioritate 
în bugetul 2020;

2. subliniază că piața internă rămâne 
una dintre cele mai mari și tangibile 
realizări ale Uniunii, ea aducând beneficii 
întreprinderilor, consumatorilor și 
cetățenilor din întreaga Europă; în acest 
context, consolidarea în continuare a pieței 
interne ar trebui să constituie o prioritate în 
bugetul 2020 și ar trebui acordată o 
atenție deosebită finalizării pieței unice 
digitale, pentru a menține competitivitatea 
întreprinderilor din UE și a garanta 
protecția consumatorilor în întreaga 
Uniune;

Or. en

Amendamentul 2
Jiří Pospíšil

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că piața internă rămâne 
una dintre cele mai mari și tangibile 
realizări ale Uniunii, ea aducând beneficii 
întreprinderilor, consumatorilor și 
cetățenilor din întreaga Europă; în acest 
context, consolidarea pieței unice și 
dezvoltarea în continuare a pieței unice 
digitale ar trebui să constituie o prioritate 
în bugetul 2020;

2. subliniază că piața internă rămâne 
una dintre cele mai mari și tangibile 
realizări ale Uniunii, ea aducând beneficii 
întreprinderilor, consumatorilor și 
cetățenilor din întreaga Europă; în acest 
context, consolidarea pieței unice și 
dezvoltarea în continuare a pieței unice 
digitale ar trebui să constituie o prioritate 
în bugetul 2020; subliniază, având în 
vedere aceste considerente, că este 
important să se monitorizeze în mod 
sistematic progresele înregistrate, să se 
identifice problemele emergente și să se 
formuleze recomandări în materie de 
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politici pentru dezvoltarea în continuare a 
pieței unice digitale;

Or. en

Amendamentul 3
Carlo Fidanza

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că piața internă rămâne 
una dintre cele mai mari și tangibile 
realizări ale Uniunii, ea aducând beneficii 
întreprinderilor, consumatorilor și 
cetățenilor din întreaga Europă; în acest 
context, consolidarea pieței unice și 
dezvoltarea în continuare a pieței unice 
digitale ar trebui să constituie o prioritate 
în bugetul 2020;

2. subliniază că piața internă rămâne 
una dintre cele mai mari și tangibile 
realizări ale Uniunii, ea aducând beneficii 
întreprinderilor, inclusiv întreprinderilor 
mici și mijlocii, consumatorilor și 
cetățenilor din întreaga Europă; în acest 
context, consolidarea pieței unice și 
dezvoltarea în continuare a pieței unice 
digitale ar trebui să constituie o prioritate 
în bugetul 2020;

Or. it

Amendamentul 4
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că piața internă rămâne 
una dintre cele mai mari și tangibile 
realizări ale Uniunii, ea aducând beneficii 
întreprinderilor, consumatorilor și 
cetățenilor din întreaga Europă; în acest 
context, consolidarea pieței unice și 
dezvoltarea în continuare a pieței unice 
digitale ar trebui să constituie o prioritate 
în bugetul 2020;

2. subliniază că piața internă rămâne 
una dintre cele mai mari și tangibile 
realizări ale Uniunii, ea aducând beneficii 
întreprinderilor, consumatorilor și 
cetățenilor din întreaga Europă; în acest 
context, consolidarea pieței unice, 
reducerea birocrației care împiedică 
libera circulație a serviciilor, precum și 
dezvoltarea în continuare a pieței unice 
digitale ar trebui să constituie o prioritate 
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în bugetul 2020;

Or. en

Amendamentul 5
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský, Carlo Fidanza

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că piața internă rămâne 
una dintre cele mai mari și tangibile 
realizări ale Uniunii, ea aducând beneficii 
întreprinderilor, consumatorilor și 
cetățenilor din întreaga Europă; în acest 
context, consolidarea pieței unice și 
dezvoltarea în continuare a pieței unice 
digitale ar trebui să constituie o prioritate 
în bugetul 2020;

2. subliniază că piața internă rămâne 
una dintre cele mai mari și tangibile 
realizări ale Uniunii, aceasta având un 
impact real asupra creșterii economice 
din statele membre și aducând beneficii 
întreprinderilor, consumatorilor și 
cetățenilor din întreaga Europă; în acest 
context, consolidarea pieței unice și 
dezvoltarea în continuare a pieței unice 
digitale ar trebui să constituie o prioritate 
în bugetul 2020;

Or. en

Amendamentul 6
John Howarth

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța unei politici 
solide în favoarea consumatorilor, care să 
le ofere consumatorilor protecție și 
previzibilitate atât offline, cât și online, și 
întreprinderilor încrederea necesară pentru 
a-și furniza bunurile și serviciile pe piața 
internă;

3. subliniază că, în 2017, consumul 
casnic a reprezentat 54,4 % din PIB-ul 
UE, ceea ce evidențiază importanța unei 
politici solide în favoarea consumatorilor, 
care să le ofere consumatorilor protecție și 
previzibilitate atât offline, cât și online, și 
întreprinderilor încrederea necesară pentru 
a-și furniza bunurile și serviciile pe piața 
internă; subliniază că provocările cu care 
se confruntă consumatorii continuă să 
existe, atât în mediul digital, cât și în cel 
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fizic, și, prin urmare, este extrem de 
important să se îmbunătățească educația 
și să se mărească gradul de sensibilizare a 
consumatorilor și a cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 7
Alexandra Geese

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța unei politici 
solide în favoarea consumatorilor, care să 
le ofere consumatorilor protecție și 
previzibilitate atât offline, cât și online, și 
întreprinderilor încrederea necesară 
pentru a-și furniza bunurile și serviciile pe 
piața internă;

3. subliniază importanța unei politici 
solide în favoarea consumatorilor, care să 
le ofere consumatorilor protecție și 
previzibilitate atât offline, cât și online, să 
protejeze interesele, siguranța și dreptul 
lor la informare și să consolideze 
încrederea întreprinderilor pentru ca ele să 
își furnizeze bunurile și serviciile pe piața 
internă, asigurând monitorizarea piețelor, 
precum și respectarea și punerea în 
aplicare a legislației UE și a celei 
naționale;

Or. en

Amendamentul 8
Jiří Pospíšil

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța unei politici 
solide în favoarea consumatorilor, care să 
le ofere consumatorilor protecție și 
previzibilitate atât offline, cât și online, și 
întreprinderilor încrederea necesară pentru 
a-și furniza bunurile și serviciile pe piața 
internă;

3. subliniază importanța unei politici 
solide în favoarea consumatorilor, care să 
le ofere consumatorilor protecție și 
previzibilitate și să combată practicile 
comerciale neloiale atât în mediul offline, 
cât și în cel online, și care să le dea 
întreprinderilor încrederea necesară pentru 
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a-și furniza bunurile și serviciile pe piața 
internă;

Or. en

Amendamentul 9
Markus Buchheit

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța unei politici 
solide în favoarea consumatorilor, care să 
le ofere consumatorilor protecție și 
previzibilitate atât offline, cât și online, și 
întreprinderilor încrederea necesară pentru 
a-și furniza bunurile și serviciile pe piața 
internă;

3. subliniază importanța unei politici 
solide în favoarea consumatorilor, care să 
le ofere consumatorilor protecție și 
previzibilitate atât offline, cât și online, și 
întreprinderilor încrederea necesară pentru 
a-și furniza bunurile și serviciile pe piața 
internă, menținând totodată sarcina 
birocratică suportată de IMM-uri la un 
nivel minim;

Or. en

Amendamentul 10
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Carlo Fidanza

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța unei politici 
solide în favoarea consumatorilor, care să 
le ofere consumatorilor protecție și 
previzibilitate atât offline, cât și online, și 
întreprinderilor încrederea necesară pentru 
a-și furniza bunurile și serviciile pe piața 
internă;

3. subliniază importanța unei politici 
solide și puse în aplicare în mod eficient 
în favoarea consumatorilor, care să le ofere 
consumatorilor protecție și previzibilitate 
atât offline, cât și online, și întreprinderilor 
încrederea necesară pentru a-și furniza 
bunurile și serviciile pe piața internă;

Or. en
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Amendamentul 11
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța unei politici 
solide în favoarea consumatorilor, care să 
le ofere consumatorilor protecție și 
previzibilitate atât offline, cât și online, și 
întreprinderilor încrederea necesară pentru 
a-și furniza bunurile și serviciile pe piața 
internă;

3. subliniază importanța unei politici 
solide în favoarea consumatorilor, care să 
le ofere consumatorilor o reală protecție și 
previzibilitate atât offline, cât și online, și 
întreprinderilor încrederea necesară pentru 
a-și furniza bunurile și serviciile pe piața 
internă;

Or. en

Amendamentul 12
Carlo Fidanza

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază cât este de important să 
se aloce fonduri adecvate tranziției către 
automatizarea completă a operațiunilor 
vamale, pentru ca întreprinderile europene 
să fie mai eficiente și să se simplifice 
mijloacele de protecție a consumatorilor;

4. subliniază cât este de important să 
se aloce fonduri adecvate tranziției către 
automatizarea completă a operațiunilor 
vamale, pentru ca întreprinderile europene 
să fie mai competitive și să se simplifice 
mijloacele de protecție a consumatorilor;

Or. it

Amendamentul 13
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază cât este de important să 
se aloce fonduri adecvate tranziției către 

4. subliniază cât este de important să 
se aloce fonduri adecvate tranziției către 
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automatizarea completă a operațiunilor 
vamale, pentru ca întreprinderile europene 
să fie mai eficiente și să se simplifice 
mijloacele de protecție a consumatorilor;

automatizarea completă a operațiunilor 
vamale, pentru ca întreprinderile europene 
să fie mai eficiente, să se asigure o 
concurență echitabilă și să se simplifice 
mijloacele de protecție a consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 14
Jiří Pospíšil

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază cât este de important să 
se aloce fonduri adecvate tranziției către 
automatizarea completă a operațiunilor 
vamale, pentru ca întreprinderile europene 
să fie mai eficiente și să se simplifice 
mijloacele de protecție a consumatorilor;

4. subliniază cât este de important să 
se aloce fonduri adecvate tranziției către 
automatizarea completă a operațiunilor 
vamale, pentru ca întreprinderile europene 
să fie mai eficiente și să se simplifice 
mijloacele de protecție a consumatorilor; în 
acest scop, este esențial să se majoreze 
finanțarea acordată programului Vamă 
2020, care conține mecanisme de 
cooperare prin intermediul cărora 
autoritățile vamale și agenții vamali din 
întreaga Uniune pot face schimb de 
informații și de bune practici, și să se 
asigure finanțare pentru achiziționarea și 
întreținerea unor echipamente de control 
vamal eficiente și corespunzătoare 
standardelor în vigoare;

Or. en

Amendamentul 15
Maria Da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța unei 
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majorări a bugetului alocat pentru 
tehnologiile informației și comunicațiilor 
în vederea finalizării pieței unice digitale, 
astfel încât să se stimuleze 
competitivitatea Europei;

Or. en

Amendamentul 16
Jiří Pospíšil

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța pieței unice 
a serviciilor; invită UE să aloce fonduri 
suplimentare pentru finalizarea pieței 
interne a serviciilor și să încurajeze 
dezvoltarea unor tipuri de servicii noi și 
inovatoare;

Or. en

Amendamentul 17
Carlo Fidanza

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la îndeplinirea priorităților 
definite în cadrul semestrului european, și 
anume să realizeze investiții de înaltă 
calitate și reforme care să crească 
productivitatea și competitivitatea 
întreprinderilor, inclusiv a 
întreprinderilor mici și mijlocii, și să 
permită continuarea procesului de 
aprofundare a pieței unice și de dezvoltare 
a pieței unice digitale;
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Or. it

Amendamentul 18
John Howarth

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. felicită Comisia pentru că a alocat, 
în proiectul său de buget, un buget adecvat 
pentru majoritatea priorităților principale 
ale IMCO și invită Consiliul să confirme 
aceste credite;

6. felicită Comisia pentru că a alocat, 
în proiectul său de buget, un buget adecvat 
pentru majoritatea priorităților principale 
ale IMCO, inclusiv pentru piața internă a 
bunurilor și serviciilor, pentru sprijinirea 
IMM-urilor, protecția consumatorilor și 
competitivitate, și invită Consiliul și 
Parlamentul să convină asupra înscrierii 
acestor credite în bugetul 2020;

Or. en

Amendamentul 19
John Howarth

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră binevenită majorarea 
creditelor pentru „funcționarea și 
dezvoltarea pieței interne a bunurilor și 
serviciilor” (linia bugetară 02 03 01), 
pentru „îmbunătățirea accesului IMM-
urilor la finanțare” (linia bugetară 
02 02 02), precum și pentru „cheltuieli de 
sprijin pentru COSME” (linia bugetară 02 
01 04 01), întrucât aceste trei acțiuni sunt 
esențiale în vederea stimulării creșterii 
economice în Uniune;

7. consideră binevenită majorarea 
creditelor pentru „funcționarea și 
dezvoltarea pieței interne a bunurilor și 
serviciilor” (linia bugetară 02 03 01), cu 
scopul de a asigura supravegherea pieței 
și de a institui Rețeaua Uniunii pentru 
conformitatea produselor, pentru 
„îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
finanțare” (linia bugetară 02 02 02), 
precum și pentru „cheltuieli de sprijin 
pentru COSME” (linia bugetară 02 01 04 
01), întrucât aceste trei acțiuni sunt 
esențiale în vederea stimulării creșterii 
economice în Uniune; regretă profund 
reducerea solicitată de Consiliu la liniile 
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bugetare 02 03 01 și 02 02 02;

Or. en

Amendamentul 20
Maria Da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că în cadrul bugetului 
UE ar trebui să se adopte o abordare 
ambițioasă cu privire la sectorul 
serviciilor destinate întreprinderilor, care 
reprezintă două treimi din totalul forței de 
muncă din UE;

Or. en

Amendamentul 21
Pascal Arimont

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază, în acest sens, că 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-
urile) reprezintă o parte esențială a 
economiei Uniunii și joacă un rol esențial 
în crearea de locuri de muncă la nivelul 
UE și consideră că este necesar să se 
creeze și să se promoveze în continuare 
un mediu de afaceri favorabil IMM-
urilor; subliniază, așadar, că 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
finanțare rămâne o prioritate-cheie a 
Comisiei IMCO în cadrul bugetului 2020;

Or. en
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Amendamentul 22
Pascal Arimont

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. subliniază că Programul pentru 
competitivitatea întreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) 
este un instrument esențial pentru 
încurajarea culturii antreprenoriale, 
sprijinirea IMM-urilor existente și 
asigurarea competitivității, a 
sustenabilității și a creșterii economice; 
solicită, în special, consolidarea 
instrumentului Accelerator al Consiliului 
european pentru inovare (instrumentul 
pentru IMM-uri), deoarece acesta oferă 
un sprijin decisiv IMM-urilor care 
dezvoltă idei ce presupun o inovație 
radicală și soluții inovatoare care pot fi 
comercializate; consideră că bugetul 
Uniunii și accesul la finanțare asigurat de 
acesta constituie un instrument esențial 
pentru ca întreprinderile nou-înființate, 
IMM-urile și microîntreprinderile să 
devină mai competitive și mai inovatoare 
și pentru promovarea spiritului 
antreprenorial în Uniune;

Or. en

Amendamentul 23
John Howarth

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. reamintește faptul că Comisia și 
statele membre au acumulat deja întârzieri 
în privința punerii în aplicare programate a 
Codului vamal al Uniunii și, prin urmare, 
regretă profund reducerea creditelor 

9. reamintește faptul că Comisia și 
statele membre au acumulat deja întârzieri 
în privința punerii în aplicare programate a 
Codului vamal al Uniunii și, prin urmare, 
regretă profund reducerea creditelor 
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bugetare pentru „sprijinirea funcționării și 
modernizării uniunii vamale” (linia 
bugetară 14 02 01), care ar putea conduce 
la întârzieri suplimentare;

bugetare pentru „sprijinirea funcționării și 
modernizării uniunii vamale” (linia 
bugetară 14 02 01), care ar putea conduce 
la întârzieri suplimentare și obstrucționa 
buna funcționare a pieței interne; 
reamintește că punerea în aplicare 
deplină și uniformă a Codului vamal este 
esențială pentru o mai bună protecție a 
cetățenilor și a intereselor financiare ale 
Uniunii, iar vama electronică constituie o 
politică prioritară pentru o mai bună 
funcționare a pieței interne;

Or. en

Amendamentul 24
Jiří Pospíšil

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. reamintește faptul că Comisia și 
statele membre au acumulat deja întârzieri 
în privința punerii în aplicare programate a 
Codului vamal al Uniunii și, prin urmare, 
regretă profund reducerea creditelor 
bugetare pentru „sprijinirea funcționării și 
modernizării uniunii vamale” (linia 
bugetară 14 02 01), care ar putea conduce 
la întârzieri suplimentare;

9. reamintește faptul că Comisia și 
statele membre au acumulat deja întârzieri 
în privința punerii în aplicare programate a 
Codului vamal al Uniunii și, prin urmare, 
respinge în mod vehement reducerea 
creditelor bugetare pentru „sprijinirea 
funcționării și modernizării uniunii 
vamale” (linia bugetară 14 02 01), care ar 
putea conduce la întârzieri suplimentare și 
submina eforturile de sporire a eficienței 
controalelor vamale la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 25
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Proiect de aviz
Punctul 10
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Proiectul de aviz Amendamentul

10. invită Comisia să finanțeze toate 
proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare 
aprobate de IMCO.

10. invită Comisia să finanțeze toate 
proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare 
aprobate de IMCO, inclusiv proiectul-pilot 
intitulat „Internetul incluziv: acces pentru 
toți”;

Or. en

Amendamentul 26
Carlo Fidanza

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază importanța asigurării 
unor resurse suficiente pentru finanțarea 
și investițiile întreprinderilor mici și 
mijlocii, precum și a unei comunicări 
transparente cu consumatorii din Uniune;

Or. it

Amendamentul 27
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Carlo Fidanza

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. propune să se introducă, să se 
monitorizeze sistematic și să se evalueze 
periodic respectarea principiului 
rentabilității, cu scopul de a îmbunătăți 
eficiența tuturor cheltuielilor Uniunii, 
ceea ce va contribui la o mai mare 
eficacitate și la creșterea valorii adăugate 
pentru consumatorii europeni, astfel cum 
a recomandat în repetate rânduri și 
Curtea de Conturi; relevă faptul că acest 
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principiu trebuie pus în evidență de 
Uniunea Europeană în cadrul procesului 
bugetar și al celui de absorbție a 
fondurilor UE;

Or. en

Amendamentul 28
Carlo Fidanza

Proiect de aviz
Punctul 10 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. salută sprijinul acordat 
activităților de cercetare și inovare 
dedicate digitalizării pieței unice și a 
întreprinderilor europene, în special a 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici; reamintește că este esențial să se 
asigure un sprijin financiar adecvat prin 
intermediul programului InvestEU și al 
programului pentru piața unică și IMM-
uri, pentru a încuraja inovarea și 
adoptarea de soluții inteligente, inclusiv 
pentru depășirea barierelor existente în 
calea pieței unice;

Or. it

Amendamentul 29
Carlo Fidanza

Proiect de aviz
Punctul 10 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10c. reamintește că este necesar ca 
sistemul de protecție a consumatorilor să 
fie susținut în mod adecvat de criterii 
privind proporționalitatea și 
sustenabilitatea adaptate diferitelor tipuri 
de întreprinderi, acordând o atenție 
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deosebită naturii și structurii 
microîntreprinderilor și ale 
întreprinderilor mici;

Or. it


