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Amendamentul 1
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât pe piaţa unică există diverse 
forme de întreprinderi, inclusiv 
întreprinderi din sectorul economiei 
sociale (printre care cooperative, 
întreprinderi mutuale, asociaţii şi 
fundaţii) şi întrucât întreprinderile de pe 
piaţa unică, îndeosebi întreprinderile din 
sectorul economiei sociale, urmăresc nu 
doar interese economice, ci contribuie în 
acelaşi timp la societate, în plus faţă de 
activitatea economică;

Or. en

Amendamentul 2
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât, în rândul întreprinderilor de 
pe piaţa unică, întreprinderile din sectorul 
economiei sociale (printre care 
cooperative, întreprinderi mutuale, 
asociaţii şi fundaţii) s-au dovedit a fi 
deosebit de rezistente în perioadele de 
criză economică, contribuind astfel la o 
creştere economică şi la o ocupare a forţei 
de muncă durabile;

Or. en
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Amendamentul 3
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că piaţa unică poate şi ar 
trebui să fie relansată pentru a crea o 
creştere economică mai mare şi locuri de 
muncă mai bune pentru întreprinderile 
europene, precum şi pentru lucrătorii şi 
consumatorii europeni;

1. subliniază că costurile economice şi 
sociale ale crizei sunt mult mai ridicate 
decât economiile aşteptate sau pretinse a 
fi obţinute prin aplicarea agendei privind 
o „reglementare mai bună” sau 
„inteligentă”, prin transpunerea 
Directivei privind serviciile şi prin noile 
iniţiative propuse cu scopul de „a crea un 
mediu favorabil întreprinderilor” în UE;
subliniază că toate propunerile cuprinse 
în Actul privind piaţa unică trebuie să fie 
în primul şi în primul rând evaluate 
corespunzător din punctul de vedere al 
impactului şi al consecinţelor lor sociale;

Or. en

Amendamentul 4
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că piaţa unică poate şi ar 
trebui să fie relansată pentru a crea o 
creştere economică mai mare şi locuri de
muncă mai bune pentru întreprinderile 
europene, precum şi pentru lucrătorii şi 
consumatorii europeni;

1. consideră că piaţa unică poate şi ar 
trebui să fie relansată şi realizată integral
pentru a stimula în continuare 
competitivitatea şi productivitatea Europei
şi a crea o creştere economică mai mare şi 
locuri de muncă mai bune pentru 
întreprinderile europene, precum şi pentru 
lucrătorii şi consumatorii europeni;

Or. en



AM\854927RO.doc 5/34 PE456.898v01-00

RO

Amendamentul 5
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că piaţa unică poate şi ar 
trebui să fie relansată pentru a crea o 
creştere economică mai mare şi locuri de 
muncă mai bune pentru întreprinderile 
europene, precum şi pentru lucrătorii şi 
consumatorii europeni;

1. consideră că piaţa unică poate şi ar 
trebui să fie relansată pentru a crea o 
creştere economică mai mare pentru 
întreprinderi, locuri de muncă mai bune 
pentru lucrători şi pentru a oferi o gamă 
mai largă de produse şi servicii, preţuri 
mai mici şi o protecţie adecvată
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 6
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că piaţa unică poate şi ar 
trebui să fie relansată pentru a crea o 
creştere economică mai mare şi locuri de 
muncă mai bune pentru întreprinderile 
europene, precum şi pentru lucrătorii şi 
consumatorii europeni;

1. consideră că piaţa unică poate şi ar 
trebui să fie relansată pentru a crea o 
creştere economică durabilă şi locuri de 
muncă ecologice pentru întreprinderile 
europene, precum şi pentru lucrătorii şi 
consumatorii europeni, cu un accent 
deosebit pe asigurarea unei protecţii 
sociale adecvate pentru lucrători;

Or. en

Amendamentul 7
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 1 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că piaţa unică poate şi ar 
trebui să fie relansată pentru a crea o 
creştere economică mai mare şi locuri de 
muncă mai bune pentru întreprinderile 
europene, precum şi pentru lucrătorii şi 
consumatorii europeni;

1. consideră că piaţa unică poate şi ar 
trebui să fie relansată pentru a crea o 
creştere economică mai mare şi locuri de 
muncă mai bune pentru întreprinderile 
europene, precum şi pentru lucrătorii şi 
consumatorii europeni; consideră, în acest 
sens, că, pentru a-şi atinge obiectivele, 
piaţa unică ar trebui să includă cei trei 
piloni ai Strategiei UE 2020 care se susţin 
reciproc;

Or. en

Amendamentul 8
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reaminteşte că o piaţă unică bazată pe 
o concurenţă liberă şi echitabilă este 
obiectivul esenţial al reformei economice 
a UE şi reprezintă un avantaj competitiv 
fundamental pentru Europa în economia 
globalizată;

Or. en

Amendamentul 9
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că serviciile Comisiei 
trebuie să integreze drepturile 
fundamentale în toate actele legislative 
privind piaţa unică; este de părere că 
acest lucru ar garanta că punerea în 
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aplicare a libertăţilor economice 
fundamentale aferente pieţei unice nu 
afectează drepturile de negociere colectivă 
şi dreptul la grevă, astfel cum sunt 
definite în legislaţiile naţionale;

Or. en

Amendamentul 10
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. regretă că legislaţia privind piaţa 
unică nu recunoaşte pe deplin diversitatea 
formelor antreprenoriale, inclusiv 
întreprinderile din sectorul economiei 
sociale (cooperative, asociaţii, 
întreprinderi mutuale şi fundaţii), care s-
au dovedit a fi deosebit de rezistente în 
perioadele de criză, şi invită Comisia să 
amelioreze acest aspect;

Or. en

Amendamentul 11
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că, pentru a obţine toate 
beneficiile de pe urma realizării pieţei 
unice, mobilitatea forţei de muncă ar 
trebui să fie un aspect prioritar în cadrul 
elaborării măsurilor viitoare de la nivelul 
UE;

Or. en
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Amendamentul 12
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută cu interes Comunicarea 
Comisiei referitoare la Actul privind piaţa 
unică şi abordarea globală propusă 
pentru a reechilibra piaţa unică între 
întreprinderi şi cetăţeni şi pentru a 
îmbunătăţi caracterul democratic şi 
transparent al procesului decizional;
subliniază că această abordare este 
menită să garanteze un echilibru optim 
între propunerile incluse în cele trei părţi 
ale comunicării;

Or. en

Amendamentul 13
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că încrederea 
cetăţenilor în piaţa unică este scăzută 
deoarece acesteia îi lipseşte o dimensiune 
socială adecvată; atrage atenţia că 
reglementarea financiară benignă şi laxă, 
inclusiv prin Planul de acţiune privind 
serviciile financiare, este cea care a 
contribuit la apariţia crizei; critică ferm 
faptul că majoritatea propunerilor din 
cadrul Actului privind piaţa unică se 
bazează în continuare pe abordarea de 
dereglementare din cadrul fostei Strategii 
privind piaţa internă, în pofida 
consecinţelor sociale negative evidente ale 
unor astfel de politici de liberalizare;

Or. en
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Amendamentul 14
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că dezvoltarea, integrarea 
şi aprofundarea în continuare a pieţei 
unice va consolida şi mai mult economia 
de piaţă socială europeană, prin crearea 
de locuri de muncă mai multe şi mai bune 
şi a unui mediu mai favorabil 
întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 15
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că, pentru a se realiza
obiectivele prevăzute în Strategia UE 2020 
cu privire la crearea de locuri de muncă 
mai multe şi mai bune şi la creşterea 
economică, precum şi pentru a accelera 
exercitarea drepturilor care decurg din 
conceptul de piaţă unică, libera circulaţie 
a lucrătorilor, a capitalurilor şi a 
serviciilor ar trebui integral aplicată şi 
sprijinită atât la nivelul UE, cât şi al 
statelor membre;

Or. en
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Amendamentul 16
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că echilibrarea 
propunerilor impune o abordare 
sectorială a orientărilor propuse: energie, 
transport, inovare tehnologică, securitate 
juridică pentru întreprinderi şi lucrători 
etc. şi consultări organizate în fiecare 
dintre aceste sectoare;

Or. en

Amendamentul 17
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. se opune planurilor Comisiei privind o 
liberalizare sporită a serviciilor pentru 
întreprinderi (cum ar fi logistica, 
gestionarea instalaţiilor, marketingul şi 
publicitatea) şi privind concesionarea 
serviciilor pentru a realiza piaţa internă a 
serviciilor; subliniază că abordarea 
Comisiei de a continua dezvoltarea pieţei 
interne a serviciilor „pe baza procesului 
de evaluare reciprocă prevăzut în 
Directiva privind serviciile” va atrage 
după sine, cel mai probabil, un nivel şi 
mai ridicat de dereglementare, întrucât 
această „evaluare reciprocă” se axează în 
principal pe eliminarea cerinţelor 
existente impuse prestatorilor de servicii, 
în timp ce impactului social al 
transpunerii directivei nu i se acordă 
nicio atenţie în acest proces;

Or. en
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Amendamentul 18
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că întreprinderile mici şi 
mijlocii (IMM-uri) reprezintă baza 
economiei europene şi sunt principalele 
forţe motrice ale creării de locuri de 
muncă, ale ocupării forţei de muncă, ale 
creşterii economice şi ale coeziunii sociale 
în Europa; subliniază faptul că trebuie 
făcute eforturi mai mari pentru a 
îmbunătăţi accesul şi participarea IMM-
urilor pe piaţa unică, inclusiv pentru 
eliminarea tuturor barierelor din calea 
dezvoltării comerţului electronic, astfel 
cum s-a menţionat în „Agenda digitală” 
2010;

2. consideră că întreprinderile mici şi 
mijlocii (IMM-uri) reprezintă baza 
economiei europene şi sunt principalele 
forţe motrice ale creării de locuri de muncă 
durabile şi de calitate, ale ocupării forţei 
de muncă, ale creşterii economice şi ale 
coeziunii sociale în Europa; subliniază 
faptul că trebuie făcute eforturi mai mari 
pentru a îmbunătăţi accesul şi participarea 
IMM-urilor pe piaţa unică, inclusiv pentru 
eliminarea tuturor barierelor din calea 
dezvoltării comerţului electronic, astfel 
cum s-a menţionat în „Agenda digitală” 
2010;

Or. en

Amendamentul 19
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că învăţarea limbilor străine 
ar trebui promovată în cadrul învăţării pe 
tot parcursul vieţii (al formării 
profesionale), îndeosebi pentru angajaţii 
IMM-urilor, ca mijloc de consolidare a 
accesului IMM-urilor la piaţa unică, care 
constituie principalul lor avantaj 
competitiv;

Or. en
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Amendamentul 20
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că una dintre problemele 
principale pentru IMM-uri pe timp de 
scădere a activităţii economice este accesul 
la finanţare; sprijină cu fermitate 
propunerea unui plan de acţiune pentru 
îmbunătăţirea accesului IMM-urilor pe 
pieţele de capital;

3. subliniază că una dintre problemele 
principale pentru IMM-uri pe timp de 
scădere a activităţii economice este accesul 
la finanţare; sprijină cu fermitate 
propunerea unui plan de acţiune pentru 
îmbunătăţirea accesului IMM-urilor pe 
pieţele de capital; subliniază necesitatea 
de a simplifica şi a reduce birocraţia 
programelor de finanţare europene şi de a 
atrage mai multe investiţii private de 
capital de risc;

Or. en

Amendamentul 21
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că una dintre problemele 
principale pentru IMM-uri pe timp de 
scădere a activităţii economice este accesul 
la finanţare; sprijină cu fermitate 
propunerea unui plan de acţiune pentru 
îmbunătăţirea accesului IMM-urilor pe 
pieţele de capital;

3. subliniază că una dintre problemele 
principale pentru IMM-uri pe timp de 
scădere a activităţii economice este accesul 
la finanţare; sprijină cu fermitate 
propunerea unui plan de acţiune pentru 
îmbunătăţirea accesului IMM-urilor pe 
pieţele de capital; recomandă crearea 
unor agenţii de intermediere care să 
evalueze necesităţile financiare ale 
proiectelor inovatoare şi sustenabile, în 
special în cazul serviciilor de interes 
economic general (SIEG), şi să faciliteze 
astfel accesul lor la pieţele financiare în 
condiţii mai bune;

Or. en
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Amendamentul 22
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că una dintre problemele 
principale pentru IMM-uri pe timp de 
scădere a activităţii economice este accesul 
la finanţare; sprijină cu fermitate 
propunerea unui plan de acţiune pentru 
îmbunătăţirea accesului IMM-urilor pe 
pieţele de capital;

3. subliniază că una dintre problemele 
principale pentru IMM-uri pe timp de 
scădere a activităţii economice este accesul 
la finanţare; consideră totuşi că nevoile de 
finanţare ale IMM-urilor pot fi satisfăcute 
mai bine mai curând printr-un sprijin 
sporit din partea băncilor publice decât 
prin intermediul burselor şi al fondurilor 
de capital de risc, cum propune Comisia;
subliniază că abordarea Comisiei ar face 
IMM-urile mai vulnerabile la volatilitatea 
pieţei financiare şi la strategiile de 
dezmembrare a activelor, punând în 
pericol stabilitatea IMM-urilor şi a 
ocupării forţei de muncă;

Or. en

Amendamentul 23
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că una dintre problemele 
principale pentru IMM-uri pe timp de 
scădere a activităţii economice este accesul 
la finanţare; sprijină cu fermitate 
propunerea unui plan de acţiune pentru 
îmbunătăţirea accesului IMM-urilor pe 
pieţele de capital;

3. subliniază că una dintre problemele 
principale pentru IMM-uri pe timp de 
scădere a activităţii economice este accesul 
la finanţare; sprijină cu fermitate 
propunerea unui plan de acţiune pentru 
îmbunătăţirea accesului IMM-urilor pe 
pieţele de capital, care ar încuraja şi 
inovarea, stimulând astfel creşterea 
economică şi crearea de locuri de muncă;

Or. en
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Amendamentul 24
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să prezinte evaluări 
anuale cu privire la necesarul de investiţii 
publice şi private şi modul în care acesta 
este sau ar trebui să fie acoperit în cadrul 
propunerii sale nr. 16;

Or. en

Amendamentul 25
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. salută propunerea nr. 15 privind 
obligaţiunile pentru finanţarea proiectelor 
europene; solicită ca proiectele să fie 
selectate în funcţie de potenţialul lor de a 
crea locuri de muncă după o evaluare de 
impact obligatorie;

Or. en

Amendamentul 26
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că principiul „a gândi mai 
întâi la scară mică” nu a fost încă pus în 
aplicare pentru a elimina constrângerile 
care limitează activitatea IMM-urilor;
solicită o evaluare rapidă a iniţiativei 

4. subliniază că principiul „a gândi mai 
întâi la scară mică”, iniţiativa „Small 
Business Act” şi abordarea privind 
„reglementarea inteligentă” asociată 
acestora – vizând să reducă sarcinile 
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referitoare la IMM-uri („Small Business 
Act”) pentru armonizarea acesteia cu 
Strategia Europa 2020;

administrative ale întreprinderilor pentru 
a creşte competitivitatea – nu trebuie să 
facă obiectul unor abuzuri care să reducă 
drepturile lucrătorilor, participarea 
lucrătorilor şi gradul de administrare 
comună, sănătatea şi siguranţa la locul de 
muncă, standardele sociale etc.;

Or. en

Amendamentul 27
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că principiul „a gândi mai 
întâi la scară mică” nu a fost încă pus în 
aplicare pentru a elimina constrângerile 
care limitează activitatea IMM-urilor; 
solicită o evaluare rapidă a iniţiativei 
referitoare la IMM-uri („Small Business 
Act”) pentru armonizarea acesteia cu 
Strategia Europa 2020;

4. subliniază că principiul „a gândi mai 
întâi la scară mică” nu a fost încă pus în 
aplicare pentru a elimina constrângerile 
care limitează activitatea IMM-urilor;
solicită o politică diferenţiată pentru 
IMM-uri; sugerează că IMM-urile cu un 
anumit potenţial de creştere, salarii 
ridicate şi condiţii de lucru bune ar trebui 
sprijinite şi solicită introducerea unei 
diferenţieri în iniţiativa „Small Business 
Act” pentru armonizarea acesteia cu 
Strategia Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 28
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină cu fermitate eforturile pentru 
continuarea negocierilor privind comerţul 
internaţional; reaminteşte, în această 
privinţă, importanţa includerii standardelor 
sociale în toate acordurile comerciale 

5. sprijină cu fermitate eforturile pentru 
continuarea negocierilor privind comerţul 
internaţional; reaminteşte, în această 
privinţă, importanţa includerii standardelor 
sociale în acordurile comerciale încheiate 
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încheiate între UE şi ţările terţe; între UE şi ţările terţe, în cazurile 
aplicabile;

Or. en

Amendamentul 29
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină cu fermitate eforturile pentru 
continuarea negocierilor privind comerţul 
internaţional; reaminteşte, în această 
privinţă, importanţa includerii standardelor 
sociale în toate acordurile comerciale 
încheiate între UE şi ţările terţe;

5. sprijină cu fermitate eforturile pentru 
continuarea negocierilor privind comerţul 
internaţional în vederea eliminării 
barierelor din calea comerţului pentru a 
obţine un acces mai bun pentru 
întreprinderile europene pe pieţele ţărilor 
terţe; reaminteşte, în această privinţă, 
importanţa includerii standardelor sociale 
în toate acordurile comerciale încheiate 
între UE şi ţările terţe, fără a încărca 
aceste acorduri cu principii fără caracter 
comercial;

Or. en

Amendamentul 30
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină cu fermitate eforturile pentru 
continuarea negocierilor privind comerţul 
internaţional; reaminteşte, în această 
privinţă, importanţa includerii standardelor 
sociale în toate acordurile comerciale 
încheiate între UE şi ţările terţe;

5. sprijină cu fermitate eforturile pentru 
continuarea negocierilor privind comerţul 
internaţional; reaminteşte, în această 
privinţă, importanţa includerii standardelor 
sociale în toate acordurile comerciale 
încheiate între UE şi ţările terţe; salută 
propunerea nr. 24 referitoare la un 
instrument care să asigure simetria 
accesului la pieţele de achiziţii publice şi 
invită Comisia să îl completeze prin 
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adăugarea unei clauze sociale şi de 
mediu;

Or. en

Amendamentul 31
Ole Christensen

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină cu fermitate eforturile pentru 
continuarea negocierilor privind comerţul 
internaţional; reaminteşte, în această 
privinţă, importanţa includerii standardelor 
sociale în toate acordurile comerciale 
încheiate între UE şi ţările terţe;

5. sprijină cu fermitate eforturile pentru 
continuarea negocierilor privind comerţul 
internaţional; reaminteşte, în această 
privinţă, importanţa includerii standardelor 
sociale, printre care respectarea 
drepturilor omului, precum şi a 
standardelor climatice şi de mediu în toate 
acordurile comerciale încheiate între UE şi 
ţările terţe;

Or. en

Amendamentul 32
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină cu fermitate eforturile pentru 
continuarea negocierilor privind comerţul 
internaţional; reaminteşte, în această 
privinţă, importanţa includerii standardelor 
sociale în toate acordurile comerciale 
încheiate între UE şi ţările terţe;

5. sprijină cu fermitate eforturile pentru 
continuarea negocierilor privind comerţul 
internaţional; reaminteşte, în această 
privinţă, importanţa includerii standardelor 
sociale în toate acordurile comerciale 
încheiate între UE şi ţările terţe;
subliniază, în acest sens, aplicarea 
efectivă a standardelor OIM şi a Agendei 
sale privind munca decentă, precum şi a 
Codului de conduită al OCDE pentru 
întreprinderile multinaţionale;

Or. en
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Amendamentul 33
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină cu fermitate eforturile pentru 
continuarea negocierilor privind comerţul 
internaţional; reaminteşte, în această 
privinţă, importanţa includerii standardelor 
sociale în toate acordurile comerciale 
încheiate între UE şi ţările terţe;

5. sprijină cu fermitate eforturile pentru 
continuarea negocierilor privind comerţul 
internaţional; reaminteşte, în această 
privinţă, importanţa includerii standardelor 
sociale şi de mediu în toate acordurile 
comerciale încheiate între UE şi ţările terţe;

Or. en

Amendamentul 34
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină cu fermitate eforturile pentru 
continuarea negocierilor privind comerţul 
internaţional; reaminteşte, în această 
privinţă, importanţa includerii standardelor 
sociale în toate acordurile comerciale 
încheiate între UE şi ţările terţe;

5. sprijină cu fermitate eforturile pentru 
continuarea negocierilor privind comerţul 
internaţional şi promovarea 
responsabilităţii sociale a întreprinderilor  
în cadrul acestor negocieri; reaminteşte, în 
această privinţă, importanţa includerii 
standardelor sociale şi de mediu în toate 
acordurile comerciale încheiate între UE şi 
ţările terţe;

Or. en

Amendamentul 35
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută, pe lângă propunerile nr. 19 şi 
nr. 20 referitoare la chestiuni fiscale, 
implementarea propunerilor lui Mario 
Monti de instituire a unui grup de lucru 
privind politica fiscală, din care să facă 
parte reprezentanţi ai statelor membre;
solicită acestui grup de lucru să prezinte 
propuneri de reducere a obligaţiilor 
impuse lucrătorilor pentru a creşte 
competitivitatea europeană, a sprijini 
persoanele defavorizate şi a permite clasei 
de mijloc să trăiască decent de pe urma 
muncii sale;

Or. en

Amendamentul 36
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută revizuirea directivelor privind 
standardele contabile, în vederea 
simplificării obligaţiilor de raportare 
financiară şi a reducerii constrângerilor 
administrative, în special a celor care 
afectează IMM-urile;

6. salută revizuirea directivelor privind 
standardele contabile, în vederea 
simplificării obligaţiilor de raportare 
financiară, cu introducerea unui nivel 
comun la nivelul întregii Uniuni 
Europene, şi a reducerii constrângerilor 
administrative, în special a celor care 
afectează IMM-urile;

Or. en

Amendamentul 37
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 6 
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută revizuirea directivelor privind 
standardele contabile, în vederea 
simplificării obligaţiilor de raportare 
financiară şi a reducerii constrângerilor 
administrative, în special a celor care 
afectează IMM-urile;

6. se opune revizuirii directivelor privind 
standardele contabile, în vederea 
simplificării obligaţiilor de raportare 
financiară şi a reducerii constrângerilor 
administrative, în special a celor care 
afectează IMM-urile, cum se sugerează în 
propunerea nr. 14; reaminteşte că 
Parlamentul European a luat deja o 
poziţie clară împotriva acestei propuneri 
care ar împiedica accesul IMM-urilor la 
finanţare; consideră că această propunere 
contravine tendinţei actuale de creştere a 
transparenţei ca reacţie la criza 
financiară şi nevoii de informaţii clare ca 
bază pentru dialogul social;

Or. en

Amendamentul 38
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută revizuirea directivelor privind 
standardele contabile, în vederea
simplificării obligaţiilor de raportare 
financiară şi a reducerii constrângerilor 
administrative, în special a celor care 
afectează IMM-urile;

6. salută revizuirea directivelor privind 
standardele contabile, în vederea 
simplificării obligaţiilor de raportare 
financiară şi a reducerii constrângerilor 
administrative, în special a celor care 
afectează IMM-urile; având în vedere 
criza financiară actuală, subliniază că o 
simplificare a obligaţiilor de raportare 
financiară nu trebuie să permită o 
dereglementare nesănătoasă; solicită ca 
reducerea obligaţiilor administrative să 
nu antreneze şi reducerea protecţiei 
lucrătorilor, şi anume prin reducerea 
obligaţiilor privind sănătatea şi siguranţa 
la locul de muncă;

Or. en
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Amendamentul 39
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută revizuirea directivelor privind 
standardele contabile, în vederea 
simplificării obligaţiilor de raportare 
financiară şi a reducerii constrângerilor 
administrative, în special a celor care 
afectează IMM-urile;

6. salută revizuirea directivelor privind 
standardele contabile, în vederea 
simplificării obligaţiilor de raportare 
financiară şi a reducerii constrângerilor 
administrative, în special a celor care 
afectează IMM-urile, dar această facilitare 
nu ar trebui în niciun caz să servească 
drept scuză pentru ca angajatorii să nu îşi 
respecte obligaţiile privind drepturile de 
muncă ale angajaţilor;

Or. en

Amendamentul 40
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută revizuirea directivelor privind 
standardele contabile, în vederea 
simplificării obligaţiilor de raportare 
financiară şi a reducerii constrângerilor 
administrative, în special a celor care 
afectează IMM-urile;

6. salută revizuirea directivelor a patra şi a 
şaptea şi subliniază că, pentru a proteja 
creditorii, trebuie să se îndeplinească 
cerinţe de transparenţă ridicată şi de 
publicare corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 41
Ole Christensen

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. este îngrijorat cu privire la actul 
legislativ în curs de negociere referitor la 
„un permis unic”(COM(2007)0638 - C6-
0470/2007- 2007/0229(COD)) care vizează 
să simplifice procedurile prin care 
imigranţii legali pot obţine permise de 
şedere şi de muncă în UE; îşi exprimă 
temerea că, dacă nu li se acordă tuturor 
imigranţilor aceeaşi protecţie ca şi 
cetăţenilor UE împotriva exploatării forţei 
de muncă, acest lucru va duce la dumping 
social şi concurenţă neloială;

Or. en

Amendamentul 42
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanţa utilizării 
normelor privind achiziţiile publice 
pentru a sprijini ocuparea forţei de 
muncă, progresul social şi dezvoltarea 
durabilă; îndeamnă Comisia să faciliteze 
accesul la achiziţiile publice pentru IMM-
uri şi pentru întreprinderile din sectorul 
economiei sociale şi al comerţului 
echitabil;

Or. en

Amendamentul 43
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. sprijină convergenţa politicilor fiscale 
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naţionale pentru se a evita concurenţa 
fiscală neloială dintre statele membre şi, 
prin urmare, salută propunerea de 
directivă privind introducerea unei baze 
de impozitare consolidate comune pentru 
corporaţii (CCCTB); îndeamnă statele 
membre să se ocupe de aspecte precum 
evaziunea fiscală sau dubla impunere 
pentru a încuraja tranzacţiile 
transfrontaliere legale;

Or. en

Amendamentul 44
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută intenţia Comisiei de a examina 
posibilitatea creării unor obligaţiuni 
pentru a finanţa proiectele europene;
regretă totuşi că Comisia nu acţionează 
cu mai multă hotărâre în această privinţă;
este de părere că proiectele europene 
finanţate corespunzător pot contribui la 
competitivitatea UE, valorificând integral 
potenţialul pieţei unice şi creând locuri de 
muncă; invită Comisia să realizeze un 
studiu privind rezultatele aşteptate ale 
acestor investiţii în ceea ce priveşte 
crearea de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 45
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

6b. salută propunerea Comisiei de 
directivă privind introducerea unei baze 
de impozitare consolidate comune pentru 
corporaţii (CCCTB) şi consideră că un 
astfel de instrument va îmbunătăţi şi mai 
mult piaţa unică, evitând concurenţa 
fiscală neloială dintre statele membre şi 
dintre întreprinderi; este convins că 
CCCTB va stimula îndeosebi 
competitivitatea IMM-urilor prin 
reducerea obligaţiilor care decurg din 
complexitatea administrativă şi prin 
reducerea costurilor ridicate generate de 
respectarea diferitelor sisteme fiscale 
naţionale, realizându-se astfel un 
echilibru mai bun între impozitarea 
capitalului şi impozitarea muncii;

Or. en

Amendamentul 46
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. salută propunerea Comisiei de a 
publica o strategie privind TVA;
consideră că este necesară o mai bună 
coordonare fiscală între statele membre 
pentru a se evita concurenţa fiscală 
neloială şi denaturările pieţei;

Or. en

Amendamentul 47
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 6d (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

6d. regretă că nu există proiecte ale 
Comisiei de combatere a paradisurilor 
fiscale; îndeamnă Comisia să ia măsuri 
decisive pentru a crea un regim de 
stimulente şi de sancţiuni pentru a 
combate evaziunea fiscală şi scurgerile 
ilicite de capital, care prejudiciază 
economia europeană; îşi reafirmă poziţia 
exprimată în februarie 2010 cu ocazia 
adoptării raportului său referitor la 
promovarea bunei guvernanţe în 
chestiuni fiscale;

Or. en

Amendamentul 48
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 6e (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. regretă că Comisia nu a făcut nicio 
referire la introducerea unei taxe pe 
tranzacţiile financiare, aşa cum a solicitat 
Parlamentul European în octombrie 
2010;

Or. en

Amendamentul 49
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reaminteşte necesitatea de a crea un 
mediu de reglementare mai favorabil IMM-
urilor prin evaluarea atentă a impactului 
tuturor măsurilor legislative sau de 

7. reaminteşte necesitatea de a crea un 
mediu de reglementare mai favorabil IMM-
urilor prin evaluarea atentă a impactului 
tuturor măsurilor legislative sau de 
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reglementare noi asupra IMM-urilor; reglementare noi asupra IMM-urilor;
solicită, de asemenea, o mai bună 
consolidare, precum şi un rol şi o voinţă 
politică sporite din partea statelor membre 
pentru a îmbunătăţi piaţa unică;

Or. en

Amendamentul 50
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reaminteşte necesitatea de a crea un 
mediu de reglementare mai favorabil IMM-
urilor prin evaluarea atentă a impactului 
tuturor măsurilor legislative sau de 
reglementare noi asupra IMM-urilor;

7. reaminteşte necesitatea de a crea un 
mediu de reglementare mai favorabil IMM-
urilor prin evaluarea atentă a impactului 
tuturor măsurilor legislative sau de 
reglementare noi asupra IMM-urilor şi a 
angajaţilor lor; subliniază necesitatea de a 
menţine dispoziţiile existente privind 
sănătatea şi siguranţa lucrătorilor şi 
subliniază că o eliminare generală a 
acestor dispoziţii ar fi o abordare greşită;

Or. en

Amendamentul 51
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reaminteşte necesitatea de a crea un 
mediu de reglementare mai favorabil IMM-
urilor prin evaluarea atentă a impactului 
tuturor măsurilor legislative sau de 
reglementare noi asupra IMM-urilor;

7. reaminteşte necesitatea de a crea un 
mediu de reglementare mai favorabil IMM-
urilor prin evaluarea atentă a impactului 
tuturor măsurilor legislative sau de 
reglementare noi asupra IMM-urilor cu 
scopul de a reduce birocraţia, a creşte 
competitivitatea şi a promova locuri de 
muncă de calitate;
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Or. en

Amendamentul 52
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că statele membre şi 
Comisia trebuie să îşi continue eforturile 
de reducere a obligaţiilor administrative 
ale întreprinderilor pentru a încuraja 
dezvoltarea în continuare a pieţei unice, 
contribuind astfel la crearea de noi locuri 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 53
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază importanţa utilizării 
achiziţiilor publice în vederea sprijinirii 
ocupării forţei de muncă, a progresului 
social şi a inovării; îndeamnă Comisia să 
lanseze iniţiative pentru îmbunătăţirea şi 
facilitarea accesului IMM-urilor la 
achiziţiile publice.

8. subliniază importanţa utilizării 
achiziţiilor publice înainte de 
comercializare în vederea sprijinirii 
inovării, care este o condiţie esenţială a 
creşterii durabile, a ocupării forţei de 
muncă şi a progresului social; îndeamnă 
Comisia să lanseze iniţiative pentru 
îmbunătăţirea şi facilitarea accesului IMM-
urilor la achiziţiile publice, atât în UE, cât 
şi în ţările terţe.

Or. en
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Amendamentul 54
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază importanţa utilizării 
achiziţiilor publice în vederea sprijinirii 
ocupării forţei de muncă, a progresului 
social şi a inovării; îndeamnă Comisia să 
lanseze iniţiative pentru îmbunătăţirea şi 
facilitarea accesului IMM-urilor la 
achiziţiile publice.

8. subliniază importanţa utilizării 
achiziţiilor publice în vederea sprijinirii 
ocupării forţei de muncă, a progresului 
social şi a inovării; îndeamnă Comisia să 
lanseze iniţiative pentru a creşte 
semnificativ participarea IMM-urilor la 
achiziţiile publice şi a facilita accesul lor
la aceste proceduri, inclusiv prin 
intermediul întreprinderilor comune.

Or. en

Amendamentul 55
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază importanţa utilizării 
achiziţiilor publice în vederea sprijinirii 
ocupării forţei de muncă, a progresului 
social şi a inovării; îndeamnă Comisia să 
lanseze iniţiative pentru îmbunătăţirea şi 
facilitarea accesului IMM-urilor la 
achiziţiile publice.

8. subliniază importanţa utilizării 
achiziţiilor publice în vederea sprijinirii 
ocupării forţei de muncă, a progresului 
social şi a inovării; îndeamnă Comisia să 
lanseze iniţiative pentru a ţine cont de 
acest aspect în propunerea sa nr. 17 şi să 
găsească mijloace pentru îmbunătăţirea şi 
facilitarea accesului IMM-urilor la 
achiziţiile publice.

Or. en

Amendamentul 56
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 8 
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază importanţa utilizării 
achiziţiilor publice în vederea sprijinirii 
ocupării forţei de muncă, a progresului 
social şi a inovării; îndeamnă Comisia să 
lanseze iniţiative pentru îmbunătăţirea şi 
facilitarea accesului IMM-urilor la 
achiziţiile publice.

8. subliniază importanţa utilizării 
achiziţiilor publice în vederea sprijinirii 
ocupării forţei de muncă, a progresului 
social şi a inovării; îndeamnă Comisia să 
lanseze iniţiative pentru îmbunătăţirea şi 
facilitarea accesului IMM-urilor la 
achiziţiile publice; îndeamnă Comisia să 
consolideze capacitatea Comunităţii de a 
asigura un acces simetric la achiziţiile 
publice; reafirmă că în contractele de 
achiziţii publice trebuie să fie respectate 
toate standardele sociale şi de mediu.

Or. en

Amendamentul 57
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază importanţa utilizării 
achiziţiilor publice în vederea sprijinirii 
ocupării forţei de muncă, a progresului 
social şi a inovării; îndeamnă Comisia să 
lanseze iniţiative pentru îmbunătăţirea şi 
facilitarea accesului IMM-urilor la 
achiziţiile publice.

8. subliniază importanţa utilizării 
achiziţiilor publice în vederea sprijinirii 
ocupării forţei de muncă, a progresului 
social şi a inovării; îndeamnă Comisia să 
lanseze iniţiative pentru îmbunătăţirea şi 
facilitarea accesului IMM-urilor la 
achiziţiile publice; invită Comisia să 
încurajeze în mai mare măsură utilizarea 
clauzelor sociale şi de mediu în 
procedurile de achiziţii publice; sprijină 
ferm simplificarea şi actualizarea 
normelor europene pentru ca atribuirea 
contractelor să devină mai accesibilă, în 
special pentru întreprinderile care sunt în 
prezent subreprezentate, precum IMM-
urile sau întreprinderile din sectorul 
economiei sociale;

Or. en
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Amendamentul 58
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. sugerează ca evaluarea de impact a 
oricărei noi propuneri legislative să 
includă un „test IMM” pentru a se 
garanta faptul că propunerile viitoare nu 
creează un dezavantaj competitiv pentru 
micile întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 59
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că ocuparea forţei de 
muncă depinde, nu în ultimul rând, de 
protecţia eficace a drepturilor de 
proprietate intelectuală; prin urmare, 
salută anunţul Comisiei potrivit căruia 
aceasta va prezenta propuneri legislative 
care să vizeze noile probleme ridicate de 
pirateria pe internet şi să îmbunătăţească 
activităţile vamale în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 60
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la 
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denaturările create pe piaţa internă din 
cauza diverselor niveluri de fraudă fiscală 
din statele membre; solicită Comisiei să 
adauge propunerii sale nr. 19 o evaluare 
de impact care să examineze diferitele 
probleme cauzate de evaziunea fiscală şi 
de economia subterană în toate statele 
membre, înainte de a defini o abordare 
coordonată atât la nivel naţional, cât şi la 
nivelul UE pentru a valorifica bunele 
practici în lupta împotriva fraudei şi 
evaziunii fiscale şi înainte de a defini 
stimulente adecvate astfel încât 
contribuabilii să îşi plătească impozitele, 
iar autorităţile fiscale din statele membre 
să adopte măsuri preventive eficace 
împotriva tuturor tipurilor de practici 
fiscale frauduloase;

Or. en

Amendamentul 61
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. consideră că un acces mai extins la 
internet în bandă largă şi o aplicare 
sporită a tehnologiilor informaţiei şi 
comunicaţiilor vor facilita funcţionarea 
pieţei unice şi vor contribui la creşterea 
economică şi ocuparea forţei de muncă în 
UE, în special în cazul IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 62
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 



PE456.898v01-00 32/34 AM\854927RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. se pronunţă ferm în favoarea 
propunerii de creare a unor obligaţiuni la 
nivelul UE pentru finanţarea proiectelor 
europene şi consideră aceasta drept o 
sarcină urgentă pentru Europa, în ceea ce 
priveşte investiţiile strategice şi crearea de 
locuri de muncă, ceea ce înseamnă că nu 
este suficient „să se aibă în vedere 
favorizarea creării” acestor obligaţiuni, 
cum se menţionează în comunicare; invită 
Comisia să prezinte o propunere concretă 
privind obligaţiunile pentru proiectele 
UE;

Or. en

Amendamentul 63
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. consideră că procesul de creare a unei 
pieţe unice a energiei nu ar trebui să se 
axeze doar pe creşterea competitivităţii 
întreprinderilor, ci şi pe menţinerea 
preţurilor energiei la un nivel accesibil 
atât consumatorilor, cât şi 
întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 64
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. subliniază importanţa unei 
comunicări mai bune şi a extinderii 
Sistemului de informare al pieţei interne, 
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întrucât este esenţial să se ofere în special 
IMM-urilor informaţii clare referitoare la 
piaţa internă;

Or. en

Amendamentul 65
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. consideră că una dintre măsurile cu 
cea mai mare valoare adăugată propuse 
de Mario Monti în raportul său prezentat 
Comisiei este coordonarea politicilor 
fiscale; prin urmare, salută propunerea 
de directivă privind o bază de impozitare 
consolidată comună pentru corporaţii 
menită să pună capăt concurenţei fiscale 
nesănătoase dintre statele membre, ce are 
un impact negativ asupra ocupării forţei 
de muncă şi asupra finanţelor publice;

Or. en

Amendamentul 66
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 8c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. subliniază importanţa eliminării 
barierelor fiscale din calea activităţilor 
transfrontaliere; invită Comisia să creeze 
condiţii de concurenţă echitabile pentru 
toate tipurile de întreprinderi de pe piaţa 
unică, luând măsurile necesare pentru a 
prezenta propuneri privind un statut 
european pentru asociaţii, întreprinderi 
mutuale şi fundaţii; invită Comisia să 
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propună un studiu de fezabilitate şi o 
evaluare de impact privind statutul 
asociaţiilor şi al întreprinderilor mutuale 
şi să finalizeze evaluarea de impact 
privind statutul fundaţiilor în timp util;

Or. en


