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Amendamentul 1
David Casa

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât politica în domeniul 
concurenței vizează asigurarea unei bune 
funcționări a pieței interne și garantarea 
celor mai bune prețuri;

A. întrucât politica solidă în domeniul 
concurenței vizează protecția 
consumatorilor împotriva prețurilor 
neloiale, suboptime, necompetitive; 
întrucât un echilibru competitiv 
maximizează în general bunăstarea; 
întrucât obiectivul politicii în domeniul 
concurenței nu este de a microgestiona, ci 
de a aplica norme clare și corecte în 
cadrul cărora forțele pieței pot să 
funcționeze în mod eficient;

Or. en

Amendamentul 2
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât politica în domeniul 
concurenței vizează asigurarea unei bune 
funcționări a pieței interne și garantarea 
celor mai bune prețuri;

A. întrucât politica în domeniul 
concurenței vizează asigurarea unei bune 
funcționări a pieței interne și a unor 
condiții de concurență echitabile, precum
și garantarea celor mai bune prețuri;

Or. en

Amendamentul 3
Françoise Castex

Proiect de aviz
Considerentul A
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Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât politica în domeniul 
concurenței vizează asigurarea unei bune 
funcționări a pieței interne și garantarea 
celor mai bune prețuri;

A. întrucât politica în domeniul 
concurenței vizează asigurarea unei bune 
funcționări a pieței interne, protejarea 
consumatorilor împotriva practicilor 
anticoncurențiale și garantarea celor mai 
bune prețuri;

Or. fr

Amendamentul 4
David Casa

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât garantarea unor piețe 
competitive pentru bunuri și servicii crește 
cererea de forță de muncă și, prin urmare, 
ocuparea forței de muncă și, invers, o 
piață a muncii competitivă crește 
disponibilitatea bunurilor și serviciilor;

Or. en

Amendamentul 5
Françoise Castex

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât acțiunea publică, investițiile 
publice și serviciile de interes economic 
general au un rol esențial în vederea 
asigurării coeziunii sociale, în special 
într-un context de criză;

Or. fr
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Amendamentul 6
David Casa

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât Uniunea Europeană este 
îngrijorată în special de șomajul în rândul 
tinerilor de pe piața unică, iar tinerii duc 
greul șomajului cauzat de piețele 
subperformante;

Or. en

Amendamentul 7
David Casa

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât Protocolul nr. 26 la Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
garantează marja largă de apreciere a 
autorităților publice în vederea furnizării, 
a punerii în aplicare și a organizării 
serviciilor de interes general economic;

C. întrucât articolul 14 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene stabilește 
procedura legislativă ordinară în vederea 
garantării condițiilor, în special 
economice și financiare, ale funcționării
serviciilor de interes economic general 
(SIEG);

Or. en

Amendamentul 8
David Casa

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește punerea în aplicare, în 2012, 
a „pachetului de ajutoare de stat”; 
consideră că sunt satisfăcătoare anumite 
măsuri privind scutirea de notificare;
solicită Comisiei să realizeze un bilanț al 
punerii în aplicare a acestui pachet;

1. reamintește punerea în aplicare, în 2012, 
a „pachetului de ajutoare de stat”; 
consideră că sunt satisfăcătoare anumite 
măsuri privind scutirea de notificare pentru 
investițiile publice adecvate; solicită 
Comisiei să realizeze un bilanț al punerii în 
aplicare a acestui pachet;

Or. en

Amendamentul 9
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește punerea în aplicare, în 2012, 
a „pachetului de ajutoare de stat”; 
consideră că sunt satisfăcătoare anumite 
măsuri privind scutirea de notificare; 
solicită Comisiei să realizeze un bilanț al 
punerii în aplicare a acestui pachet;

1. reamintește punerea în aplicare, în 2012, 
a „pachetului de ajutoare de stat”; 
consideră că sunt satisfăcătoare anumite 
măsuri privind scutirea de notificare; 
solicită Comisiei să realizeze un bilanț al 
punerii în aplicare a acestui pachet, ținând 
seama de faptul că efectele grave ale 
crizei economice persistă încă;

Or. es

Amendamentul 10
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește punerea în aplicare, în 2012, 
a „pachetului de ajutoare de stat”; 
consideră că sunt satisfăcătoare anumite 
măsuri privind scutirea de notificare; 

1. reamintește punerea în aplicare, în 2012, 
a „pachetului de ajutoare de stat”; 
consideră că sunt satisfăcătoare anumite 
măsuri privind scutirea de notificare; 
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solicită Comisiei să realizeze un bilanț al 
punerii în aplicare a acestui pachet;

solicită Comisiei să realizeze un bilanț al 
punerii în aplicare a acestui pachet, 
incluzând efectele cantitative și calitative 
eventuale asupra ocupării forței de muncă 
și a serviciilor pentru cetățeni;

Or. fr

Amendamentul 11
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. reamintește că principiul 
subsidiarității, controlul democratic și 
promovarea interesului general sunt, de 
asemenea, principii fondatoare ale 
Uniunii Europene;
(A se introduce înainte de punctul 1.)

Or. fr

Amendamentul 12
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că Comisia ar trebui să 
adopte alte măsuri în vederea reducerii 
incertitudinii juridice care caracterizează 
serviciile sociale de interes general, ca 
urmare a aplicării dreptului concurenței 
de către Comisie și a interpretării sale de 
către Curte; solicită Comisiei să clarifice 
că bunurile publice, serviciile publice, 
serviciile sociale de interes general și 
sectorul necomercial nu se supun 
normelor concurenței, însă că formează 
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un sector organizat de către statele 
membre sau autoritățile substatale 
conform principiului subsidiarității și 
orientat exclusiv către interesul public;

Or. fr

Amendamentul 13
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că, în conformitate cu 
principiile tratatelor (nediscriminarea, 
egalitatea de tratament, 
proporționalitatea), statele membre și 
autoritățile locale trebuie să aibă 
libertatea de a decide în ce mod serviciile 
sociale de interes general sunt finanțate și 
organizate; în acest context, atrage 
atenția asupra obiectivelor sociale ale 
Uniunii și asupra promovării calității, 
accesibilității și eficacității serviciilor, 
indiferent dacă ele sunt prestate de către 
operatori publici sau privați;

Or. fr

Amendamentul 14
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. consideră că trebuie acordată o atenție 
deosebită locuințelor sociale, care joacă 
un rol important în materie de incluziune 
socială, de amortizare a efectelor crizei 
economice și de creare a unor locuri de 
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muncă care nu pot fi delocalizate; regretă 
că pachetul de măsuri privind ajutoarele 
de stat din decembrie 2011 limitează 
scutirea în domeniul locuințelor sociale 
pentru cetățenii defavorizați și grupurile 
mai puțin avantajate din punct de vedere 
social; invită Comisia să revizuiască 
această definiție prea restrictivă; 

Or. fr

Amendamentul 15
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. ia act de capacitatea de reacție a 
Comisiei Europene în vederea asigurării 
salvării și a viabilității instituțiilor 
bancare în 2012 și a instituirii unui regim 
temporar de urgență; consideră că aceeași 
abordare ar trebui să poată fi adoptată în 
vederea sprijinirii altor sectoare 
industriale în criză;

Or. fr

Amendamentul 16
David Casa

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că Uniunea Europeană se 
confruntă cu provocări majore în materie 
de reindustrializare, de tranziție energetică 
și de echipament digital, care necesită 
investiții importante; consideră că sarcina 
de a promova aceste investiții revine 

2. reamintește că Uniunea Europeană se 
confruntă cu provocări majore în materie 
de reindustrializare, de tranziție energetică 
și de echipament digital, care necesită 
investiții importante; consideră că sarcina 
de a promova aceste investiții revine 
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autorităților publice; consideră că politica 
în domeniul concurenței nu poate constitui 
o piedică în calea acestor investiții de 
viitor;

autorităților publice; consideră că politica 
în domeniul concurenței nu poate constitui 
o piedică în calea acestor investiții de 
viitor; observă în continuare că piețele 
europene ale forței de muncă suferă de pe 
urma unei necorelări a competențelor 
între persoanele tinere aflate în căutarea 
unui loc de muncă și angajatori și că 
investițiile publice în educație menite să 
combată șomajul în rândul tinerilor mai 
degrabă completează, decât să contrazică 
obiectivele politicii în domeniul 
concurenței;

Or. en

Amendamentul 17
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că Uniunea Europeană se 
confruntă cu provocări majore în materie 
de reindustrializare, de tranziție energetică 
și de echipament digital, care necesită 
investiții importante; consideră că sarcina 
de a promova aceste investiții revine 
autorităților publice; consideră că politica 
în domeniul concurenței nu poate constitui 
o piedică în calea acestor investiții de 
viitor;

2. reamintește că Uniunea Europeană se 
confruntă cu provocări majore în materie 
de reindustrializare, de tranziție energetică
și de echipament digital, care necesită 
investiții importante; consideră că sarcina 
de a promova aceste investiții revine 
autorităților publice care au un potențial 
considerabil pentru ocuparea forței de 
muncă; consideră că politica în domeniul 
concurenței nu poate constitui o piedică în 
calea acestor investiții de viitor;

Or. en

Amendamentul 18
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că Uniunea Europeană se 
confruntă cu provocări majore în materie 
de reindustrializare, de tranziție energetică 
și de echipament digital, care necesită 
investiții importante; consideră că sarcina 
de a promova aceste investiții revine 
autorităților publice; consideră că politica 
în domeniul concurenței nu poate constitui 
o piedică în calea acestor investiții de 
viitor;

2. reamintește că Uniunea Europeană se 
confruntă cu provocări majore în materie 
de reindustrializare, de tranziție energetică 
și de echipament digital, care necesită 
investiții importante; consideră că 
întreprinderile, axate pe obiective de 
rentabilitate pe termen scurt, nu pot 
asigura aceste investiții pe termen lung 
necesare revenirii la o creștere durabilă și 
favorabilă incluziunii; consideră că 
sarcina de a promova aceste investiții 
revine autorităților publice; consideră că 
politica în domeniul concurenței nu poate 
constitui o piedică în calea acestor 
investiții de viitor;

Or. fr

Amendamentul 19
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că Uniunea Europeană se 
confruntă cu provocări majore în materie 
de reindustrializare, de tranziție energetică 
și de echipament digital, care necesită 
investiții importante; consideră că sarcina 
de a promova aceste investiții revine 
autorităților publice; consideră că politica 
în domeniul concurenței nu poate constitui 
o piedică în calea acestor investiții de 
viitor;

2. reamintește că Uniunea Europeană se 
confruntă cu provocări majore în materie 
de reindustrializare, de tranziție energetică 
și de echipament digital, care necesită 
investiții importante, inclusiv investiții 
sociale în educație, formare și 
perfecționare profesională în 
conformitate cu Pachetul privind 
investițiile sociale prezentat de Comisie în 
februarie 2013; consideră că sarcina de a 
promova aceste investiții revine 
autorităților publice; consideră că politica 
în domeniul concurenței nu poate constitui 
o piedică în calea acestor investiții de 
viitor;

Or. en
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Amendamentul 20
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază necesitatea de a avea un 
șomaj egal cu zero ca obiectiv principal al 
politicilor care gestionează procesele de 
restructurare împreună cu recunoașterea 
faptului că politicile trebuie să ofere 
soluții adecvate pentru fiecare lucrător în 
parte, având în vedere că de-a lungul 
deceniilor concurența la nivel mondial și 
restructurarea societăților au dus la 
pierderea locurilor de muncă în 
industriile producătoare din Uniunea 
Europeană, în special în rândul mâinii de 
lucru slab calificate;

Or. en

Amendamentul 21
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că politica în domeniul 
concurenței ar trebui să respecte articolul 
9 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene care stabilește că, în 
toate politicile și acțiunile sale, Uniunea 
va ține seama de promovarea unui nivel 
ridicat al ocupării forței de muncă; 
această clauză orizontală survine din 
interesul maxim la momentul interpretării 
dreptului UE și al luării unor decizii care 
afectează sectoarele prin apariția crizelor 
economice și scăderea dramatică a 
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numărului de locuri de muncă;

Or. es

Amendamentul 22
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește importanța redinamizării 
sectoarelor industriale europene prin 
investiții în modernizarea instrumentelor 
de producție și printr-o politică în 
domeniul concurenței care permite 
apariția unor grupuri industriale de 
dimensiune globală;

Or. fr

Amendamentul 23
Françoise Castex

Proiectul de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută sprijinul Comisiei pentru 
dezvoltarea unor infrastructuri de bandă 
largă pe întreg teritoriul european, care 
generează competitivitate economică și 
coeziune socială; ridică problema 
posibilului caracter de serviciu de interes 
economic general al domeniului digital în 
Europa;

Or. fr
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Amendamentul 24
Minodora Cliveti

Proiectul de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază necesitatea unor reforme 
structurale care să includă o revizuire a 
sistemului de impozitare în vederea 
combaterii fraudei, a evaziunii și 
paradisurilor fiscale și a concurenței 
fiscale dintre societăți;

Or. en

Amendamentul 25
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază importanța care trebuie 
acordată luării în calcul a unor criterii 
sociale și de mediu la licitațiile pentru 
contractele de achiziții publice;

Or. fr

Amendamentul 26
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. este convins de faptul că o politică 
privind convergența socială poate fi 
desfășurată în strânsă coerență cu politici 
economice și concurențiale puternice;
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Or. fr

Amendamentul 27
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ridică problema interpretării noțiunii de 
„ajutor neadecvat” introdusă de Comisie; 
reamintește că, în opinia Curții de Justiție, 
un test de aptitudine nu este relevant în 
materie de compensații pentru obligația de 
serviciu public;

3. ridică problema interpretării noțiunii de 
„ajutor neadecvat” introdusă de Comisie; 
reamintește că, în opinia Curții de Justiție, 
un test de aptitudine nu este relevant în 
materie de compensații pentru obligația de 
serviciu public; recomandă să se facă o 
mai bună distincție între subvenție, ajutor 
și investiție și să se clarifice normele care 
se aplică atunci când statele membre, 
organismele locale și regionale sau 
sectorul privat realizează investiții în 
diferite sectoare care furnizează servicii 
economice sau sociale sau o combinație a 
acestora;

Or. en

Amendamentul 28
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ridică problema interpretării noțiunii de 
„ajutor neadecvat” introdusă de Comisie; 
reamintește că, în opinia Curții de Justiție, 
un test de aptitudine nu este relevant în 
materie de compensații pentru obligația de 
serviciu public ;

3. ridică problema interpretării noțiunii de 
„ajutor neadecvat” introdusă de Comisie și 
solicită precizarea criteriilor care ar 
permite definirea unui ajutor eficace; 
reamintește că, în opinia Curții de Justiție, 
un test de aptitudine nu este relevant în 
materie de compensații pentru obligația de 
serviciu public;
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Or. fr

Amendamentul 29
David Casa

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ridică problema interpretării noțiunii de 
„ajutor neadecvat” introdusă de Comisie; 
reamintește că, în opinia Curții de Justiție, 
un test de aptitudine nu este relevant în 
materie de compensații pentru obligația de 
serviciu public ;

3. ridică problema interpretării noțiunii de 
„ajutor neadecvat” introdusă de Comisie; 
reamintește că, în opinia Curții de Justiție, 
un test de aptitudine nu este relevant pentru 
obligația de serviciu public;

Or. en

Amendamentul 30
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. recomandă Comisiei să evalueze 
interacțiunea dintre politica în domeniul 
concurenței, pe de o parte, și obiectivele 
politicilor de mediu, sociale și economice 
ale UE, pe de altă parte, ținând cont de 
dificultățile întâmpinate în ceea ce 
privește asigurarea accesului 
corespunzător la finanțare pentru sectorul 
privat și economia socială, atingând 
obiectivele pentru 2020 și aderând la 
constrângerile bugetare și fiscale impuse 
de Pactul de stabilitate și de creștere;

Or. en
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Amendamentul 31
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. ridică problema abordării prezentate 
de Comisia Europeană în raportul său 
anual care constă în prezentarea politicii 
în domeniul concurenței, ca un 
instrument al unei politici bugetare și de 
control al cheltuielilor publice; ridică, de 
asemenea, problema legitimității Comisiei 
de a acționa pe această bază;

Or. fr

Amendamentul 32
David Casa

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că economia socială și 
solidară trebuie să poată beneficia de 
norme specifice în materie de ajutoare de 
stat, ținând cont de funcționarea sa și de 
obiectivele sale speciale;

4. consideră că economia socială ar trebui 
să poată beneficia de norme specifice în 
materie de ajutoare de stat, ținând cont de 
funcționarea sa și de obiectivele sale 
speciale, întrucât sprijinirea instituțiilor 
fără scop lucrativ și a serviciilor de interes 
economic general nu cauzează distorsiuni 
pe piață;

Or. en

Amendamentul 33
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că economia socială și solidară 
trebuie să poată beneficia de norme 
specifice în materie de ajutoare de stat, 
ținând cont de funcționarea sa și de 
obiectivele sale speciale;

4. consideră că normele în materie de 
concurență trebuie să mențină un grad de 
flexibilitate în ceea ce privește economia 
socială și solidară și activitățile care 
contribuie la realizarea obiectivelor 
sociale, economice și de mediu ale UE, 
ținând cont de funcționarea și de 
obiectivele lor speciale;

Or. en

Amendamentul 34
Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că economia socială și solidară 
trebuie să poată beneficia de norme 
specifice în materie de ajutoare de stat, 
ținând cont de funcționarea sa și de 
obiectivele sale speciale;

4. consideră că economia socială și solidară 
trebuie să poată beneficia de norme 
specifice în materie de ajutoare de stat, 
ținând cont de funcționarea sa și de 
obiectivele sale speciale; subliniază faptul 
că politica în domeniul concurenței nu ar 
trebui să fie o scuză pentru subminarea 
serviciilor economice de interes general 
ale statelor membre;

Or. es

Amendamentul 35
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că economia socială și solidară 
trebuie să poată beneficia de norme 

4. consideră că economia socială și solidară 
trebuie să poată beneficia de propriul set 
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specifice în materie de ajutoare de stat, 
ținând cont de funcționarea sa și de 
obiectivele sale speciale;

de norme specifice în materie de ajutoare 
de stat, ținând cont de funcționarea sa și de 
obiectivele sale speciale;

Or. en

Amendamentul 36
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. regretă că, în pachetul SIEG lansat 
recent, Comisia a menținut domeniul de 
aplicare restrictiv pentru excluderile de la 
normele privind ajutoarele de stat în 
domeniul locuințelor sociale, limitându-le 
la cetățenii dezavantajați sau la grupurile 
dezavantajate din punct de vedere social; 
invită Comisia să adopte o poziție flexibilă 
și constructivă față de statele membre 
care, din cauza acestei definiții, se 
confruntă cu dificultăți în sectorul 
locuințelor sociale;

Or. en

Amendamentul 37
Alejandro Cercas

Proiectul de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că, în sectorul locuințelor 
sociale, valoarea subsidiarității este foarte 
prezentă și că politica în domeniul 
concurenței politice nu ar trebui să 
împiedice elaborarea de norme naționale 
pentru obținerea unei mai bune integrări 
sociale;
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Or. es

Amendamentul 38
David Casa

Proiectul de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că un control democratic real
din partea Parlamentului nu poate fi 
înlocuit de calitatea dialogului de care face 
dovadă comisarul pentru concurență;

5. consideră că un control democratic din 
partea Parlamentului ar trebui combinat cu 
calitatea dialogului de care face dovadă 
comisarul pentru concurență;

Or. en

Amendamentul 39
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că un control democratic real 
din partea Parlamentului nu poate fi 
înlocuit de calitatea dialogului de care face 
dovadă comisarul pentru concurență;

5. consideră că un control democratic real 
din partea Parlamentului nu poate fi 
înlocuit de calitatea dialogului de care face 
dovadă comisarul pentru concurență; 
recomandă dezvoltarea unui dialog mai 
bun între Comisie, statele membre, actorii 
locali și regionali și societatea civilă 
pentru a garanta că politica în domeniul 
concurenței și cheltuielile publice 
completează obiectivele comune privind 
asigurarea unei piețe unice echitabile și 
mai complete, pe de o parte, și realizarea 
obiectivelor sociale și economice 
naționale și europene, pe de altă parte;

Or. en

Amendamentul 40
Françoise Castex
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că un control democratic real 
din partea Parlamentului nu poate fi 
înlocuit de calitatea dialogului de care face 
dovadă comisarul pentru concurență;

5. consideră că un control democratic real 
din partea Parlamentului nu poate fi 
înlocuit de calitatea dialogului de care face 
dovadă comisarul pentru concurență; 
subliniază că acest control este cu atât 
mai necesar cu cât politica în domeniul 
concurenței implică un control de către 
Comisiei al deciziilor autorităților 
naționale și locale alese în mod 
democratic;

Or. fr

Amendamentul 41
David Casa

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că Comisia ar trebui să 
urmărească practicile de dumping 
intracomunitare, prin intermediul cărora 
o societate, autohtonă sau internațională, 
vinde unități sub prețul de producție 
pentru a induce falimentul unuia sau a 
mai multor concurenți; solicită Comisiei 
să limiteze acuzațiile de dumping, din 
cadrul și din afara UE, la situații în care 
intenția este în mod clar de a elimina 
concurența, și nu în care un bun a fost 
produs excedentar în mod accidental;

Or. en

Amendamentul 42
Evelyn Regner



PE516.667v01-00 22/23 AM\944011RO.doc

RO

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că o competitivitate mai 
loială în cadrul pieței unice a Uniunii este 
posibilă doar atunci când între statele 
membre există un nivel mai bun de 
comparabilitate în domenii cu relevanță 
pentru competitivitate; așadar încurajează 
crearea de criterii comune minime, 
printre altele, în domeniile reprezentate de 
sistemul de impozitare a întreprinderilor, 
sănătatea și siguranța la locul de muncă, 
calcularea salariilor și combaterea 
dumpingului social și salarial; 

Or. de

Amendamentul 43
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că asigurarea unor condiții 
de concurență echitabile pentru 
întreprinderile din cadrul pieței interne se 
realizează prin combaterea dumpingului 
social, care ar trebui considerat o practică 
anticoncurențială; consideră că, în acest 
sens, combaterea diferențelor 
semnificative dintre statele membre în 
materie de salarii, de condiții de muncă și 
de impozitare a întreprinderilor ține de 
competența Comisiei;

Or. fr

Amendamentul 44
Emer Costello

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

6a. reiterează solicitarea sa adresată 
Comisiei de a include în viitoarele 
rapoarte o secțiune specifică privind 
impactul politicii UE în domeniul 
concurenței asupra ocupării forței de 
muncă și a afacerilor sociale;

Or. en


