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Amendamentul 1
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. constată că piața internă are nevoie de 
sprijinul tuturor, întrucât constituie piatra 
de temelie a proiectului european și 
fundamentul creării unei bogății durabile 
în UE;

Or. en

Amendamentul 2
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută abordarea Comisiei care plasează 
dialogul și parteneriatul în centrul pieței 
unice reînnoite și solicită tuturor părților 
interesate să își intensifice eforturile pentru 
a asigura punerea în practică a acestei 
abordări, astfel încât piața unică să își 
poată îndeplini integral rolul de promovare 
a unei economii de piață sociale extrem de 
competitive;

1. salută abordarea Comisiei care plasează 
dialogul și parteneriatul în centrul pieței 
unice reînnoite și solicită tuturor părților 
interesate să își intensifice eforturile pentru 
a asigura punerea în practică a acestei 
abordări, astfel încât piața unică să își 
poată îndeplini integral rolul de promovare 
a creșterii economice și a unei economii de 
piață extrem de competitive;

Or. en

Amendamentul 3
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. regretă că în comunicarea referitoare 
la Actul privind piața unică nu este 
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acordată o importanță mai mare 
autorităților locale care joacă un rol 
esențial pe piața unică la nivel economic 
și social; reamintește că Protocolul 26 
anexat la Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene garantează competențe 
discreționare ample de a organiza, 
gestiona și finanța serviciile de interes 
economic general; solicită Comisiei să ia 
inițiative în vederea garantării aplicării 
acestui protocol;

Or. en

Amendamentul 4
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că progresele înregistrate pe 
piața internă nu ar trebui să fie bazate pe 
cel mai mic numitor comun; încurajează, 
prin urmare, Comisia să își asume un rol 
de prim plan și să prezinte propuneri 
îndrăznețe; încurajează statele membre să 
utilizeze metoda cooperării consolidate în 
domeniile în care procesul de ajungere la 
un acord între cele 27 de state membre nu 
se poate realiza, așa cum este cazul 
domeniului brevetelor; celelalte țări ar 
putea să se alăture ulterior acestor 
inițiative-pilot;

Or. en

Amendamentul 5
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1b. recomandă Comisiei să desfășoare un 
exercițiu independent în cadrul 
propunerii nr. 48 pentru a identifica cele 
mai importante 20 de surse de 
nemulțumire și frustrare legate de piața 
unică cu care cetățenii se confruntă 
zilnic, în special în ceea ce privește 
comerțul electronic, îngrijirea medicală 
transfrontalieră și recunoașterea 
reciprocă a calificărilor profesionale;

Or. en

Amendamentul 6
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. încurajează Comisia să completeze 
propunerea nr. 47 privind asigurarea 
respectării normelor cu o propunere de 
introducere a unei „clauze de intrare în 
vigoare” (sunrise clause), care să 
garanteze că dispozițiile legislative privind 
piața internă a UE intră în vigoare 
automat la un moment dat în cazul în 
care statele membre nu le transpun la 
timp; subliniază faptul că ar trebui 
acordată o atenție specială asigurării 
corespunzătoare a aplicării legislației 
referitoare la sănătate, siguranță și alte 
domenii sociale, cum ar fi timpul de 
lucru;

Or. en
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Amendamentul 7
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că o piață unică mai unită și 
mai competitivă va deveni realitate numai 
în măsura în care va reuși să aducă
beneficii lucrătorilor, studenților, 
pensionarilor și cetățenilor în general, 
precum și întreprinderilor, în special IMM-
urilor, în viața lor de zi cu zi;

2. consideră că o piață unică lipsită de 
obstacole și mai competitivă ar trebui 
finalizată pentru a aduce beneficii
concrete lucrătorilor, studenților, 
pensionarilor și cetățenilor în general, 
precum și întreprinderilor, în special IMM-
urilor, în viața lor de zi cu zi;

Or. en

Amendamentul 8
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că o piață unică mai unită și
mai competitivă va deveni realitate numai 
în măsura în care va reuși să aducă 
beneficii lucrătorilor, studenților, 
pensionarilor și cetățenilor în general, 
precum și întreprinderilor, în special IMM-
urilor, în viața lor de zi cu zi;

2. consideră că o piață unică competitivă 
va deveni realitate numai în măsura în care 
va reuși să aducă beneficii lucrătorilor, 
studenților, pensionarilor și cetățenilor în 
general, precum și întreprinderilor, în 
special IMM-urilor, în viața lor de zi cu zi;

Or. en

Amendamentul 9
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că o bună guvernanță este 
esențială pentru a realiza obiectivele 

3. consideră că o bună guvernanță și 
securitatea juridică sunt esențiale pentru a 
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economice și sociale ale pieței unice, 
printre care se numără libera circulație a 
lucrătorilor și a pensionarilor, promovarea 
unui nivel ridicat de ocupare a forței de 
muncă, garantarea unei protecții sociale 
adecvate, combaterea excluderii sociale și 
un nivel ridicat de educație și de formare 
profesională;

realiza obiectivele economice și sociale ale 
pieței unice, printre care se numără libera 
circulație a lucrătorilor și a pensionarilor, 
promovarea unui nivel ridicat de ocupare a 
forței de muncă, garantarea unei protecții 
sociale adecvate, combaterea excluderii 
sociale și un nivel ridicat de educație și de 
formare profesională;

Or. en

Amendamentul 10
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că o bună guvernanță este 
esențială pentru a realiza obiectivele 
economice și sociale ale pieței unice, 
printre care se numără libera circulație a 
lucrătorilor și a pensionarilor, promovarea 
unui nivel ridicat de ocupare a forței de 
muncă, garantarea unei protecții sociale 
adecvate, combaterea excluderii sociale și
un nivel ridicat de educație și de formare 
profesională;

3. consideră că o bună guvernanță este 
esențială pentru a realiza obiectivele 
economice și sociale ale pieței unice, 
printre care se numără libera circulație a 
lucrătorilor, promovarea unui nivel ridicat 
de ocupare a forței de muncă, garantarea 
unei protecții sociale adecvate, combaterea 
excluderii sociale, un nivel ridicat de 
educație și de formare profesională și 
transferabilitatea pensiilor;

Or. en

Amendamentul 11
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că o bună guvernanță este 
esențială pentru a realiza obiectivele 
economice și sociale ale pieței unice, 
printre care se numără libera circulație a 
lucrătorilor și a pensionarilor, 
promovarea unui nivel ridicat de ocupare a 

3. consideră că o bună guvernanță este 
esențială pentru a realiza obiectivele 
economice și sociale ale pieței unice, 
printre care se numără libera circulație a 
persoanelor, promovarea unui nivel ridicat 
de ocupare a forței de muncă, garantarea 
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forței de muncă, garantarea unei protecții 
sociale adecvate, combaterea excluderii 
sociale și un nivel ridicat de educație și de 
formare profesională;

unei protecții sociale adecvate, combaterea 
excluderii sociale și un nivel ridicat de 
educație și de formare profesională;

Or. en

Amendamentul 12
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută măsurile care vor fi introduse 
de Comisie, în special tabelele de 
corespondență pe care aceasta le 
preconizează; solicită Comisiei să aplice 
tabele de corespondență pentru toate 
actele legislative, nu numai pentru 
directivele prioritare;

Or. en

Amendamentul 13
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. recunoaște rolul important al EURES 
în facilitarea liberei circulații a 
lucrătorilor în Uniune și în asigurarea 
unei cooperări strânse între serviciile 
naționale de ocupare a forței de muncă; 
solicită statelor membre să facă mai bine 
cunoscut publicului acest serviciu util 
pentru a permite mai multor cetățeni ai 
UE să beneficieze pe deplin de 
posibilitățile de ocupare a unui loc de 
muncă oriunde în UE; 

Or. en
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Amendamentul 14
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază rolul important al rețelelor și 
instrumentelor de sprijin, precum EURES 
și SOLVIT, pentru a face piața unică să 
funcționeze în beneficiul cetățenilor și al 
întreprinderilor din Europa; invită statele 
membre să facă mai bine cunoscute 
publicului aceste instrumente;

4. subliniază rolul important al rețelelor de 
sprijin, precum SOLVIT și centrele 
europene pentru consumatori, pentru a 
face piața unică să funcționeze în 
beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor 
din Europa; salută călduros intenția 
anunțată a Comisiei de a promova în 
continuare ghișeul unic, integrând toate 
serviciile existente într-un singur punct de 
acces și oferind cetățenilor și 
întreprinderilor informații și sprijin cu 
privire la drepturile lor în cadrul pieței 
unice, precum și informații practice 
privind normele și procedurile naționale;
invită statele membre să facă mai bine 
cunoscute publicului ghișeul unic și 
serviciile componente ale acestuia;

Or. en

Amendamentul 15
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază rolul important al rețelelor și 
instrumentelor de sprijin, precum EURES 
și SOLVIT, pentru a face piața unică să 
funcționeze în beneficiul cetățenilor și 
întreprinderilor din Europa; invită statele 
membre să facă mai bine cunoscute 
publicului aceste instrumente;

4. subliniază rolul important al rețelelor și 
instrumentelor de sprijin, precum EURES 
și SOLVIT, pentru a face piața unică să 
funcționeze în beneficiul cetățenilor și 
întreprinderilor din Europa; invită statele 
membre să facă mai bine cunoscute 
publicului aceste instrumente; consideră că 
IMM-urile sunt cele care au cea mai mare 
nevoie de rețeaua SOLVIT; regretă că 
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SOLVIT nu este cunoscut de multe părți 
interesate și că nu beneficiază de statutul 
pe care îl merită; îndeamnă, așadar, 
Comisia și statele membre să ia măsuri și 
să rezolve deficiențele;

Or. en

Amendamentul 16
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. regretă că Comisia nu s-a ocupat în 
cadrul acestui pachet de problema majoră 
a naturii transfrontaliere a economiei 
subterane europene; își reiterează poziția 
din februarie 2009 legată de adoptarea 
raportului referitor la responsabilitatea 
socială a întreprinderilor subcontractante 
în lanțul de producție; ar dori să afle dacă 
Comisia a lansat efectiv o evaluare de 
impact a unui instrument comunitar 
privind răspunderea în cadrul lanțurilor 
de producție ca modalitate de a spori 
transparența în procesele de 
subcontractare și de a asigura o executare 
mai bună a legislației naționale și 
comunitare, așa cum solicită 
Parlamentul;

Or. en

Amendamentul 17
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. salută inițiativa Comisiei privind 
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utilizarea de mecanisme alternative de 
soluționare a litigiilor în UE; regretă că 
tendința din ce în ce mai pronunțată de a 
deschide litigii observată în domeniul 
relațiilor industriale amenință echilibrul 
dintre partenerii sociali în Europa și 
poate cauza instabilitate și chiar conflicte 
sociale în cazul în care continuă să se 
dezvolte; solicită Comisiei să extindă 
domeniul de aplicare al mecanismelor 
alternative de soluționare a litigiilor la 
litigiile transfrontaliere din domeniul 
muncii și să abordeze problema căutării 
instanței celei mai favorabile în cazurile 
legate de negocieri colective și de acțiuni 
sindicale;

Or. en

Amendamentul 18
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. solicită Comisiei să modifice 
Regulamentul Bruxelles I stabilind o 
normă privind jurisdicția exclusivă a 
instanțelor competente pentru locul în 
care a fost sau va fi întreprinsă acțiunea 
sindicală principală;

Or. en

Amendamentul 19
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța unei implicări mai 
intense și mai timpurii a părților interesate 

5. subliniază importanța unei implicări mai 
intense și mai timpurii a părților interesate 
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în conceperea, adoptarea, punerea în 
aplicare și monitorizarea măsurilor 
destinate să favorizeze creșterea și să 
protejeze drepturile cetățenilor în cadrul 
pieței unice; subliniază, de asemenea, că 
dialogul cu partenerii sociali și societatea 
civilă este esențial pentru a restabili 
încrederea în piața unică;

în conceperea, adoptarea, punerea în 
aplicare și monitorizarea măsurilor 
destinate să favorizeze creșterea și să 
protejeze drepturile cetățenilor în cadrul 
pieței unice; observă că multe dintre 
măsurile propuse în Actul privind piața 
unică intră în sfera de competență a 
autorităților naționale sau subnaționale și 
presupun astfel implicarea activă a 
acestora în toate etapele; subliniază, de 
asemenea, că dialogul cu partenerii sociali 
și societatea civilă este esențial pentru a 
restabili încrederea în piața unică;

Or. en

Amendamentul 20
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța unei implicări mai 
intense și mai timpurii a părților interesate 
în conceperea, adoptarea, punerea în 
aplicare și monitorizarea măsurilor 
destinate să favorizeze creșterea și să 
protejeze drepturile cetățenilor în cadrul 
pieței unice; subliniază, de asemenea, că 
dialogul cu partenerii sociali și societatea 
civilă este esențial pentru a restabili 
încrederea în piața unică;

5. subliniază importanța unei implicări mai 
intense și mai timpurii a părților interesate 
în conceperea, adoptarea, punerea în 
aplicare și monitorizarea măsurilor 
destinate să favorizeze creșterea și să 
protejeze drepturile cetățenilor în cadrul 
pieței unice; subliniază, de asemenea, că 
dialogul cu partenerii sociali și societatea 
civilă este esențial pentru a restabili 
încrederea în piața unică; așteaptă din 
partea Comisiei idei noi și îndrăznețe cu 
privire la modalități de îmbunătățire 
efectivă a acestui dialog; solicită ca 
partenerii sociali să fie implicați și 
consultați cu privire la toate actele 
legislative relevante privind piața unică de 
natură să afecteze piața muncii;

Or. en
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Amendamentul 21
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că este de datoria Comisiei 
să integreze drepturile fundamentale în 
toate actele legislative privind piața unică; 
consideră că s-ar garanta astfel că 
punerea în aplicare a libertăților 
economice fundamentale aferente pieței 
unice nu afectează drepturile de negociere 
colectivă și dreptul la grevă, astfel cum 
sunt definite în legislația națională;

Or. en

Amendamentul 22
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să colaboreze strâns cu 
partenerii sociali, în special în ceea ce 
privește punerea în aplicare și asigurarea 
respectării legislației care stă la baza 
proiectului pieței unice, precum și să-i 
sprijine și să-i încurajeze pe aceștia să își 
împărtășească experiența și cunoștințele în 
aceste domenii.

6. invită Comisia și statele membre să 
colaboreze strâns cu partenerii sociali, în 
special în ceea ce privește punerea în 
aplicare și asigurarea respectării legislației 
care stă la baza proiectului pieței unice, 
precum și să-i sprijine și să-i încurajeze pe 
aceștia să își împărtășească experiența și 
cunoștințele în aceste domenii.

Or. en

Amendamentul 23
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 6 
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să colaboreze strâns cu 
partenerii sociali, în special în ceea ce 
privește punerea în aplicare și asigurarea 
respectării legislației care stă la baza 
proiectului pieței unice, precum și să-i 
sprijine și să-i încurajeze pe aceștia să își 
împărtășească experiența și cunoștințele în
aceste domenii.

6. invită Comisia să colaboreze strâns cu 
partenerii sociali, în special în ceea ce 
privește punerea în aplicare și asigurarea 
respectării legislației care stă la baza 
proiectului pieței unice; solicită Comisiei 
să propună măsuri concrete cu privire la 
implicarea activă și eficace a acestora, să-
i sprijine și să-i încurajeze pe aceștia să își 
împărtășească experiența, cunoștințele și 
cele mai bune practici din aceste domenii.

Or. en

Amendamentul 24
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să colaboreze strâns cu 
partenerii sociali, în special în ceea ce 
privește punerea în aplicare și asigurarea 
respectării legislației care stă la baza 
proiectului pieței unice, precum și să-i 
sprijine și să-i încurajeze pe aceștia să își 
împărtășească experiența și cunoștințele în 
aceste domenii.

6. invită Comisia să colaboreze strâns cu 
partenerii sociali și să îi implice activ în 
etapele de elaborare și prezentare a 
actelor legislative, dar și în ceea ce 
privește punerea în aplicare și asigurarea 
respectării legislației care stă la baza 
proiectului pieței unice, precum și să-i 
sprijine și să-i încurajeze pe aceștia să își 
împărtășească experiența și cunoștințele în 
aceste domenii.

Or. en

Amendamentul 25
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută propunerea Comisiei de a 
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elabora o strategie care să permită 
aplicarea pe scară mai largă a Sistemului 
de informare al pieței interne (IMI) și 
care să integreze acest sistem cu alte 
rețele în vederea unei cooperări 
administrative mai eficiente și a unei mai 
bune puneri în aplicare a legislației 
privind piața internă;

Or. en

Amendamentul 26
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază contribuția semnificativă a 
întreprinderilor mici și mijlocii la crearea 
de locuri de muncă și la creșterea 
economică și, prin urmare, invită Comisia 
să elimine obstacolele din calea înființării 
de IMM-uri și să stimuleze 
antreprenoriatul;

Or. en

Amendamentul 27
Emilie Turunen
Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că procesul de evaluare 
reciprocă prevăzut de Directiva privind 
serviciile nu poate fi considerat un model 
deoarece se concentrează pe aspectele 
tehnice referitoare la modul de punere în 
aplicare și transpunere a directivei în 
statele membre în loc să fie o evaluare a 
impactului politic; consideră că toate 
actele legislative privind piața unică ar 
trebui evaluate din mai multe puncte de 
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vedere (efecte reale asupra economiei, 
calitatea produselor și a serviciilor și 
consecințe asupra societății), acordându-
se prioritate legislației existente privind 
liberalizarea serviciilor de interes general, 
de exemplu a serviciilor poștale, 
energetice și de transport; 

Or. en

Amendamentul 28
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că „buna guvernanță” a 
pieței unice trebuie să respecte și să 
consolideze rolul instituțiilor consultative 
existente la nivel european, cum ar fi 
Comitetul Economic și Social European, 
Comitetul Regiunilor, consiliile pentru 
dialog sectorial și reprezentanții 
lucrătorilor și ai consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 29
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută inițiativa Comisiei de a propune 
o recomandare privind utilizarea de 
mecanisme alternative de soluționare a 
litigiilor;

Or. en


