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Amendamentul 1
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Declarația sa din 
19 februarie 2008 privind investigarea și 
soluționarea abuzurilor de putere 
exercitate de supermarketurile care își 
desfășoară activitatea în Uniunea 
Europeană1,

Or. en

Amendamentul 2
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Declarația sa din 
19 februarie 2008 privind investigarea și 
soluționarea abuzurilor de putere 
exercitate de supermarketurile care își 
desfășoară activitatea în Uniunea 
Europeană1,

Or. en

Amendamentul 3
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât piața comerțului cu 
amănuntul are o importanță strategică 

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(208)0054.
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deoarece stimulează o creștere 
competitivă și echilibrată, creează locuri 
de muncă, sprijină economia în orașe și 
contribuie la consolidarea pieței unice și 
la recâștigarea încrederii publicului 
european în piața internă;

Or. es

Amendamentul 4
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât demnitatea sectorului 
comerțului cu amănuntul trebuie să fie 
recunoscută pe deplin ca factor de 
creștere economică, inovare și 
competitivitate;

Or. en

Amendamentul 5
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Morten 
Løkkegaard, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, într-o societate caracterizată tot 
mai mult prin contacte virtuale realizate 
prin intermediul internetului, magazinele 
reprezintă în continuare locul în care 
oamenii cunosc alți oameni și întrucât 
străzile principale și centrele orașelor, în 
special, pot oferi un cadru favorabil pentru 
experiențe comune și pot constitui un punct 
focal pentru identitatea locală, mândria 
comunității, patrimoniul comun și valori 

B. întrucât, într-o societate caracterizată tot 
mai mult prin contacte virtuale realizate 
prin intermediul internetului, magazinele 
reprezintă în continuare locul în care 
oamenii cunosc alți oameni și întrucât 
străzile principale și centrele orașelor, în 
special, dar și vânzările directe efectuate 
de către producători, pot oferi un cadru 
favorabil pentru experiențe comune și pot 
constitui un punct focal pentru identitatea 
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împărtășite; locală, mândria comunității, patrimoniul 
comun și valori împărtășite; întrucât, cu 
toate acestea, comerțul electronic și 
magazinele fizice nu se exclud reciproc și, 
practic, sunt complementare;

Or. en

Amendamentul 6
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât criza economică actuală are un 
impact grav asupra comerțului cu 
amănuntul, afectând, în special, magazinele 
independente mai mici;

C. întrucât criza economică actuală are un 
impact grav asupra comerțului cu 
amănuntul tradițional, afectând, în special, 
magazinele independente mai mici și 
lanțurile mici, determinând scăderea 
constantă a numărului locurilor de 
muncă în sectorul comerțului cu 
amănuntul;

Or. es

Amendamentul 7
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât criza economică actuală are un 
impact grav asupra comerțului cu 
amănuntul, afectând, în special, magazinele 
independente mai mici;

C. întrucât criza economică actuală are un 
impact grav asupra comerțului cu 
amănuntul și asupra comerțului itinerant, 
afectând, în special, magazinele 
independente mai mici, spre deosebire de 
centrele comerciale care sunt deschise 
permanent;

Or. it
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Amendamentul 8
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât practicile comerciale neloiale 
(PCN) continuă să existe și să afecteze în 
mod negativ mai ales agricultorii și micile 
întreprinderi producătoare,

D. întrucât practicile comerciale neloiale 
(PCN) afectează în mod negativ interesele 
consumatorilor, precum și creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă
de-a lungul lanțului de aprovizionare,

Or. en

Amendamentul 9
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât practicile comerciale neloiale 
(PCN) continuă să existe și să afecteze în 
mod negativ mai ales agricultorii și micile 
întreprinderi producătoare,

D. întrucât practicile comerciale neloiale 
(PCN) continuă să existe și să afecteze în 
mod negativ întregul lanț de 
aprovizionare, inclusiv agricultorii și 
întreprinderile mici și mijlocii,

Or. en

Amendamentul 10
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât practicile comerciale neloiale 
(PCN) continuă să existe și să afecteze în 

D. întrucât practicile comerciale neloiale 
(PCN) continuă să existe și să afecteze în 
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mod negativ mai ales agricultorii și micile 
întreprinderi producătoare,

mod negativ mai ales agricultorii, micile 
întreprinderi producătoare și micii 
comercianți cu amănuntul,

Or. en

Amendamentul 11
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, deseori, agricultorii nu au 
suficientă putere de negociere pentru a 
garanta un preț corect pentru produsele 
lor; întrucât cea mai mare parte a 
profiturilor din sectorul agriculturii și al 
lanțului de aprovizionare cu alimente se 
concentrează la nivelul companiilor 
intermediare, precum cele distribuitoare și 
prelucrătoare,

Or. en

Amendamentul 12
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât, în momentul de față, 
consumatorii nu pot obține informații 
fiabile și detaliate cu privire la structura 
costului diferitelor produse,

Or. en



PE519.470v01-00 8/54 AM\1002617RO.doc

RO

Amendamentul 13
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. afirmă că în planul de acțiune ar fi 
trebuit să se acorde o mai mare atenție 
efectelor crizei economice actuale asupra 
comerțului cu amănuntul și, în special, 
asupra magazinelor independente mai mici;

2. afirmă că în planul de acțiune ar fi 
trebuit să se acorde o mai mare atenție 
efectelor crizei economice actuale asupra 
comerțului cu amănuntul și, în special, 
asupra magazinelor independente mai mici 
și asupra lanțurilor mici din sectorul 
comerțului cu amănuntul, precum și 
asupra creșterii gradului de 
responsabilizare a consumatorilor, în 
special a celor mai vulnerabili;

Or. es

Amendamentul 14
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută intenția Comisiei de a crea un 
grup permanent privind competitivitatea în 
domeniul comerțului cu amănuntul, însă 
subliniază importanța unei reprezentări 
echilibrate, inclusiv a comercianților cu 
amănuntul, atât a celor mari, cât și a 
celor mici, a cooperativelor și a 
consumatorilor, a intereselor sociale și de 
mediu;

3. salută intenția Comisiei de a crea un 
grup permanent privind competitivitatea în 
domeniul comerțului cu amănuntul, însă 
subliniază importanța unei reprezentări 
echilibrate; invită Comisia să adopte o 
abordare holistică a comerțului cu 
amănuntul, evitând duplicarea și 
birocrația suplimentară, și să asigure 
coerența și coordonarea strânsă cu alte 
foruri existente, precum Masa rotundă 
referitoare la o piață a comerțului cu 
amănuntul;

Or. en
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Amendamentul 15
Franz Obermayr

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută intenția Comisiei de a crea un 
grup permanent privind competitivitatea în 
domeniul comerțului cu amănuntul, însă 
subliniază importanța unei reprezentări 
echilibrate, inclusiv a comercianților cu 
amănuntul, atât a celor mari, cât și a celor 
mici, a cooperativelor și a consumatorilor, 
a intereselor sociale și de mediu;

3. salută intenția Comisiei de a crea un 
grup permanent privind competitivitatea în 
domeniul comerțului cu amănuntul, însă 
subliniază importanța unei reprezentări 
echilibrate, inclusiv a comercianților cu 
amănuntul, atât a celor mari, cât și a celor 
mici, precum și a furnizorilor acestora, a 
cooperativelor și a consumatorilor, a 
intereselor sociale și de mediu;

Or. de

Amendamentul 16
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută intenția Comisiei de a crea un 
grup permanent privind competitivitatea în 
domeniul comerțului cu amănuntul, însă 
subliniază importanța unei reprezentări 
echilibrate, inclusiv a comercianților cu 
amănuntul, atât a celor mari, cât și a celor 
mici, a cooperativelor și a consumatorilor, 
a intereselor sociale și de mediu;

3. salută intenția Comisiei de a crea un 
grup permanent privind competitivitatea în 
domeniul comerțului cu amănuntul, însă 
subliniază importanța unei reprezentări 
echilibrate, inclusiv a comercianților cu 
amănuntul, atât a celor mari, cât și a celor 
mici, a producătorilor, a furnizorilor și a 
cooperativelor și a consumatorilor, a 
intereselor sociale și de mediu;

Or. pl

Amendamentul 17
Matteo Salvini
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută intenția Comisiei de a crea un 
grup permanent privind competitivitatea în 
domeniul comerțului cu amănuntul, însă 
subliniază importanța unei reprezentări 
echilibrate, inclusiv a comercianților cu 
amănuntul, atât a celor mari, cât și a celor 
mici, a cooperativelor și a consumatorilor, 
a intereselor sociale și de mediu;

3. salută intenția Comisiei de a crea un 
grup permanent privind competitivitatea în 
domeniul comerțului cu amănuntul, însă 
subliniază importanța unei reprezentări 
echilibrate, inclusiv a comercianților cu 
amănuntul, atât a celor mari, cât și a celor 
mici, a cooperativelor, a furnizorilor și a 
consumatorilor, a intereselor sociale și de 
mediu;

Or. en

Amendamentul 18
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută intenția Comisiei de a crea un 
grup permanent privind competitivitatea în 
domeniul comerțului cu amănuntul, însă 
subliniază importanța unei reprezentări 
echilibrate, inclusiv a comercianților cu 
amănuntul, atât a celor mari, cât și a celor 
mici, a cooperativelor și a consumatorilor, 
a intereselor sociale și de mediu;

3. salută intenția Comisiei de a crea un 
grup permanent privind competitivitatea în 
domeniul comerțului cu amănuntul, însă 
subliniază importanța unei reprezentări 
echilibrate, inclusiv a comercianților cu 
amănuntul, atât a celor mari, cât și a celor 
mici, a cooperativelor, a furnizorilor și a 
consumatorilor, a intereselor sociale și de 
mediu;

Or. en

Amendamentul 19
Catherine Stihler

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. salută înființarea de către Comisie a 
Grupului de experți la nivel înalt privind 
inovarea în sectorul comerțului cu 
amănuntul și solicită Comisiei să 
analizeze cu promptitudine viitoarele 
recomandări ale acestui grup, pentru a 
promova în continuare spiritul 
antreprenorial, a stimula inovarea și a 
crea locuri de muncă și creștere 
economică în Europa;

Or. en

Amendamentul 20
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. sprijină Masa rotundă referitoare la o 
piață a comerțului cu amănuntul, 
organizată de Comisia pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, ca for 
instituțional care asigură prioritizarea 
comerțului cu amănuntul în cadrul 
agendei politice a UE, analizează 
progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a aspectelor relevante din planul 
de acțiune în domeniul comerțului cu 
amănuntul, raportează cu privire la 
activitatea Grupului permanent privind 
competitivitatea în domeniul comerțului 
cu amănuntul și oferă informații 
actualizate privind progresele înregistrate 
în cadrul altor platforme și mecanisme de 
dialog informal existente; solicită 
Grupului permanent privind 
competitivitatea în domeniul comerțului 
cu amănuntul să colaboreze îndeaproape 
cu Parlamentul European în vederea 
pregătirii Mesei rotunde anuale 
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referitoare la o piață a comerțului cu 
amănuntul;

Or. en

Amendamentul 21
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Morten 
Løkkegaard, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă statele membre să evite să 
adopte, în contextul politicilor de 
austeritate, măsuri care să submineze 
încrederea consumatorilor și să 
prejudicieze în mod direct interesele 
sectorului comerțului cu amănuntul, cum ar 
fi creșterea TVA sau a taxelor pentru 
magazine;

4. îndeamnă statele membre să evite să 
adopte, în contextul politicilor de 
austeritate, măsuri discriminatorii, care să 
submineze încrederea consumatorilor și să 
prejudicieze în mod direct interesele 
sectorului comerțului cu amănuntul, cum ar 
fi creșterea TVA sau a taxelor pentru 
magazine; își exprimă preocuparea cu 
privire la anumite legi naționale în 
domeniul comerțului și al fiscalității, care 
afectează anumite sectoare sau modele de 
afaceri și denaturează concurența, având, 
de fapt, un efect discriminator împotriva 
comercianților cu amănuntul care provin 
din afara Uniunii Europene, dar 
activează pe teritoriul acesteia; invită 
Comisia să ia măsuri mai ferme în 
vederea asigurării aplicării integrale a 
legislației privind piața internă și a 
legislației în domeniul concurenței, 
inclusiv prin accelerarea procedurilor de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor cu 
o abordare accelerată;

Or. en

Amendamentul 22
María Irigoyen Pérez
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă statele membre să evite să 
adopte, în contextul politicilor de 
austeritate, măsuri care să submineze 
încrederea consumatorilor și să 
prejudicieze în mod direct interesele 
sectorului comerțului cu amănuntul, cum ar 
fi creșterea TVA sau a taxelor pentru 
magazine;

4. îndeamnă statele membre să evite să 
adopte, în contextul politicilor de 
austeritate, măsuri care să submineze 
încrederea consumatorilor și să 
prejudicieze în mod direct interesele 
sectorului comerțului cu amănuntul, cum ar 
fi creșterea TVA, creșterea taxelor pentru 
magazine, reclasificarea produselor și a 
prețurilor produselor, blocarea creditării 
etc.;

Or. es

Amendamentul 23
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă statele membre să evite să 
adopte, în contextul politicilor de 
austeritate, măsuri care să submineze 
încrederea consumatorilor și să 
prejudicieze în mod direct interesele 
sectorului comerțului cu amănuntul, cum ar 
fi creșterea TVA sau a taxelor pentru 
magazine;

4. îndeamnă statele membre să evite să 
adopte, în contextul politicilor de 
austeritate, măsuri care să submineze 
încrederea consumatorilor și să 
prejudicieze în mod direct interesele 
sectorului comerțului cu amănuntul, cum ar 
fi creșterea TVA sau a taxelor pentru 
magazine; dimpotrivă, consideră că taxa 
pe valoarea adăugată (TVA) ar trebui fie 
armonizată la nivelul UE; 

Or. it

Amendamentul 24
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Morten 
Løkkegaard, Seán Kelly, Malcolm Harbour
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Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. este preocupat de faptul că normele 
naționale restrictive, interpretările 
divergente și aplicarea inadecvată a 
normelor privind piața internă împiedică 
libera circulație a bunurilor și serviciilor 
în UE; subliniază faptul că cerințele 
pentru teste și înregistrări suplimentare, 
nerecunoașterea certificatelor și a 
standardelor, constrângerile teritoriale 
legate de aprovizionare și măsurile 
similare creează costuri suplimentare 
pentru consumatori și pentru comercianții 
cu amănuntul, în special IMM-uri, 
privându-i astfel pe cetățenii europeni de 
beneficiile depline ale pieței unice;

Or. en

Amendamentul 25
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită adoptarea unor măsuri ferme 
în ceea ce privește respectarea legislației, 
pentru a menține presiune asupra statelor 
membre care nu au reușit să pună în 
aplicare Directiva privind serviciile;

Or. en

Amendamentul 26
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. solicită extinderea tabloului de bord al 
pieței interne, astfel încât să includă 
punerea în aplicare a Directivei privind 
serviciile;

Or. en

Amendamentul 27
Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
acorde sectorului comerțului cu amănuntul 
o importanță politică de prim rang, ca pilon 
al pieței unice, inclusiv al pieței unice 
digitale, și să elimine obstacolele de natură
practică ce îngreunează posibilitatea 
comercianților cu amănuntul de a beneficia 
pe deplin de piața internă;

5. invită Comisia și statele membre să 
acorde sectorului comerțului cu amănuntul 
o importanță politică de prim rang, ca pilon 
al pieței unice, inclusiv al pieței unice 
digitale, și să elimine obstacolele 
normative și de natură practică ce 
îngreunează posibilitatea comercianților cu 
amănuntul de a beneficia pe deplin de piața 
internă; de asemenea, pentru a asigura o 
mai bună guvernanță, invită Comisia să 
aplice o politică a „toleranței zero” în 
cazul statelor membre care nu aplică în 
mod corespunzător normele pieței interne 
și, după caz, să realizeze acest lucru prin 
proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor;

Or. de

Amendamentul 28
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
acorde sectorului comerțului cu amănuntul 
o importanță politică de prim rang, ca pilon 
al pieței unice, inclusiv al pieței unice 
digitale, și să elimine obstacolele de natură 
practică ce îngreunează posibilitatea 
comercianților cu amănuntul de a beneficia 
pe deplin de piața internă;

5. invită Comisia și statele membre să 
acorde sectorului comerțului cu amănuntul 
o importanță politică de prim rang, ca pilon 
al pieței unice, inclusiv al pieței unice 
digitale, și să elimine obstacolele de natură 
practică ce îngreunează posibilitatea 
comercianților cu amănuntul de a beneficia 
pe deplin de piața internă; consideră că 
legislația privind piața comerțului cu 
amănuntul ar trebui să se bazeze mai mult 
pe elemente concrete, în special în ceea ce 
privește necesitatea examinării și 
înțelegerii corecte a impactului său 
asupra micilor întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 29
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
acorde sectorului comerțului cu amănuntul 
o importanță politică de prim rang, ca pilon 
al pieței unice, inclusiv al pieței unice 
digitale, și să elimine obstacolele de natură 
practică ce îngreunează posibilitatea 
comercianților cu amănuntul de a beneficia 
pe deplin de piața internă;

5. invită Comisia și statele membre să
acorde sectorului comerțului cu amănuntul 
o importanță politică de prim rang, ca pilon 
al pieței unice, inclusiv al pieței unice 
digitale, și să elimine obstacolele de natură 
practică, în special obstacolele 
administrative și birocratice care 
împiedică înființarea de noi întreprinderi, 
dezvoltarea și durabilitatea acestora,
îngreunând posibilitatea comercianților cu 
amănuntul și a antreprenorilor de a 
beneficia pe deplin de piața internă;

Or. es
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Amendamentul 30
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită statelor membre să transpună 
în mod coerent și consecvent normele 
privind piața internă și să asigure 
recunoașterea reciprocă eficace a 
produselor și serviciilor, să elimine 
suprapunerile și să reducă sarcinile 
administrative și barierele normative care 
pot limita creșterea economică și crearea 
de locuri de muncă; îndeamnă statele 
membre să pună în aplicare corect și 
integral legislația și normele pieței interne 
– în special pachetul „bunuri”, Directiva 
privind serviciile, Directiva privind 
întârzierea efectuării plăților, Directiva 
privind comerțul electronic, Small 
Business Act și Directiva privind 
practicile comerciale neloiale;

Or. en

Amendamentul 31
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. încurajează federațiile de întreprinderi 
și asociațiile consumatorilor să furnizeze 
mai multe informații, instruire și 
consultanță juridică pentru părțile 
interesate cu privire la drepturile lor și la 
instrumentele de soluționare a 
problemelor aflate la dispoziția lor, cum 
ar fi SOLVIT, și încurajează schimbul de 
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bune practici dintre acestea;

Or. en

Amendamentul 32
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută intenția Comisiei de a dezvolta 
instrumente care să faciliteze accesul 
consumatorilor la informații transparente și 
fiabile cu privire la prețurile, calitatea și 
sustenabilitatea bunurilor și a serviciilor; 
încurajează Comisia să creeze o bază de 
date ușor accesibilă care să conțină toate 
cerințele de etichetare existente la nivel 
național și la nivelul UE; totodată, lansează 
un avertisment împotriva înmulțirii 
etichetelor și a cerințelor de etichetare și 
solicită simplificarea, de preferință, prin 
afișarea pe o singură etichetă a diverselor 
aspecte legate de sustenabilitatea socială 
și de mediu, reducând, în același timp, 
diferențele dintre cerințele naționale 
obligatorii de etichetare;

6. salută intenția Comisiei de a dezvolta 
instrumente care să faciliteze accesul 
consumatorilor la informații transparente și 
fiabile cu privire la prețurile, calitatea și 
sustenabilitatea bunurilor și a serviciilor; 
încurajează Comisia să creeze o bază de 
date ușor accesibilă care să conțină toate 
cerințele de etichetare existente la nivel 
național și la nivelul UE; totodată, lansează 
un avertisment împotriva înmulțirii 
etichetelor și a cerințelor de etichetare și 
solicită simplificarea, inclusiv prin 
reducerea diferențelor dintre cerințele 
naționale obligatorii în materie de 
etichetare și prin stabilirea de 
standarde/criterii comune la nivelul UE, 
după caz;

Or. en

Amendamentul 33
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută intenția Comisiei de a dezvolta 
instrumente care să faciliteze accesul 
consumatorilor la informații transparente și 
fiabile cu privire la prețurile, calitatea și 

6. salută intenția Comisiei de a dezvolta 
instrumente care să faciliteze accesul 
consumatorilor la informații transparente, 
comparabile și fiabile cu privire la 
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sustenabilitatea bunurilor și a serviciilor; 
încurajează Comisia să creeze o bază de 
date ușor accesibilă care să conțină toate 
cerințele de etichetare existente la nivel 
național și la nivelul UE; totodată, lansează 
un avertisment împotriva înmulțirii 
etichetelor și a cerințelor de etichetare și 
solicită simplificarea, de preferință, prin 
afișarea pe o singură etichetă a diverselor 
aspecte legate de sustenabilitatea socială și 
de mediu, reducând, în același timp, 
diferențele dintre cerințele naționale 
obligatorii de etichetare;

prețurile, calitatea și sustenabilitatea 
bunurilor și a serviciilor; încurajează 
Comisia să creeze o bază de date ușor 
accesibilă care să conțină toate cerințele de 
etichetare existente la nivel național și la 
nivelul UE; totodată, lansează un 
avertisment împotriva înmulțirii etichetelor 
și a cerințelor de etichetare și solicită 
simplificarea, de preferință, prin afișarea pe 
o singură etichetă a diverselor aspecte 
legate de sustenabilitatea socială și de 
mediu, reducând, în același timp, 
diferențele dintre cerințele naționale 
obligatorii de etichetare;

Or. en

Amendamentul 34
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută intenția Comisiei de a dezvolta 
instrumente care să faciliteze accesul 
consumatorilor la informații transparente și 
fiabile cu privire la prețurile, calitatea și 
sustenabilitatea bunurilor și a serviciilor; 
încurajează Comisia să creeze o bază de 
date ușor accesibilă care să conțină toate 
cerințele de etichetare existente la nivel 
național și la nivelul UE; totodată, lansează 
un avertisment împotriva înmulțirii 
etichetelor și a cerințelor de etichetare și 
solicită simplificarea, de preferință, prin 
afișarea pe o singură etichetă a diverselor 
aspecte legate de sustenabilitatea socială și 
de mediu, reducând, în același timp, 
diferențele dintre cerințele naționale 
obligatorii de etichetare;

6. salută intenția Comisiei de a dezvolta 
instrumente care să faciliteze accesul 
consumatorilor la informații transparente, 
ușor de înțeles și fiabile cu privire la 
prețurile, calitatea și sustenabilitatea 
bunurilor și a serviciilor; încurajează 
Comisia să creeze o bază de date ușor 
accesibilă care să conțină toate cerințele de 
etichetare existente la nivel național și la 
nivelul UE; totodată, lansează un 
avertisment împotriva înmulțirii etichetelor 
și a cerințelor de etichetare și solicită 
simplificarea, de preferință, prin afișarea pe 
o singură etichetă a diverselor aspecte 
legate de sustenabilitatea socială și de 
mediu, reducând, în același timp, 
diferențele dintre cerințele naționale 
obligatorii de etichetare;

Or. es



PE519.470v01-00 20/54 AM\1002617RO.doc

RO

Amendamentul 35
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să completeze planul 
său de acțiune cu o serie de măsuri menite 
să sprijine comercianții cu amănuntul 
independenți, cum ar fi: încurajarea 
principiului „magazinelor adoptate” 
potrivit căruia comercianții cu amănuntul 
mai mari servesc drept „mentori” pentru 
magazinele mai mici din imediata lor 
vecinătate; promovarea grupurilor de 
comercianți cu amănuntul independenți, 
inclusiv a cooperativelor, care beneficiază 
de asistență reciprocă și de anumite 
economii de scară și care își păstrează, 
totodată, independența deplină; 
respectarea dreptului autorităților locale 
și regionale de a stimula, în anumite zone 
comerciale (de exemplu, pe străzile 
principale), un climat favorabil 
magazinelor independente mici prin 
scăderea prețurilor la energie și a 
chiriilor în temeiul unor parteneriate 
public-privat, prin reduceri ale 
impozitelor locale imobiliare pentru 
întreprinderile mici și comercianții cu 
amănuntul independenți și prin 
promovarea cooperării între numeroasele 
magazine din zona respectivă;

7. constată că dezvoltarea comerțului cu 
amănuntul este determinată de 
preferințele consumatorilor; solicită 
Comisiei să completeze planul său de 
acțiune cu o serie de măsuri menite să 
sprijine comercianții cu amănuntul 
independenți, prin promovarea grupurilor 
de comercianți cu amănuntul independenți, 
inclusiv a cooperativelor, care beneficiază 
de asistență reciprocă și de anumite 
economii de scară și care își păstrează, 
totodată, independența deplină și prin 
promovarea cooperării între numeroasele 
magazine din zona respectivă;

Or. en

Amendamentul 36
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să completeze planul 
său de acțiune cu o serie de măsuri 
menite să sprijine comercianții cu 
amănuntul independenți, cum ar fi: 
încurajarea principiului „magazinelor 
adoptate” potrivit căruia comercianții cu 
amănuntul mai mari servesc drept 
„mentori” pentru magazinele mai mici din 
imediata lor vecinătate; promovarea 
grupurilor de comercianți cu amănuntul 
independenți, inclusiv a cooperativelor, 
care beneficiază de asistență reciprocă și de 
anumite economii de scară și care își 
păstrează, totodată, independența deplină; 
respectarea dreptului autorităților locale 
și regionale de a stimula, în anumite zone 
comerciale (de exemplu, pe străzile 
principale), un climat favorabil 
magazinelor independente mici prin 
scăderea prețurilor la energie și a 
chiriilor în temeiul unor parteneriate 
public-privat, prin reduceri ale 
impozitelor locale imobiliare pentru 
întreprinderile mici și comercianții cu 
amănuntul independenți și prin 
promovarea cooperării între numeroasele 
magazine din zona respectivă;

7. încurajează autoritățile locale să 
promoveze acțiuni ce vizează facilitarea 
accesului egal și crearea unor condiții 
concurențiale echitabile pentru
comercianții cu amănuntul independenți, în 
spiritul respectării depline a concurenței 
libere și loiale, cum ar fi: încurajarea 
principiului „magazinelor adoptate” 
potrivit căruia comercianții cu amănuntul 
mai mari servesc drept „mentori” pentru 
magazinele mai mici din imediata lor 
vecinătate; promovarea grupurilor de 
comercianți cu amănuntul independenți, 
inclusiv a cooperativelor, care beneficiază 
de asistență reciprocă și de anumite 
economii de scară și care își păstrează, 
totodată, independența deplină; stimularea 
parteneriatelor public-privat, de exemplu 
în domeniile energiei și dezvoltării de 
proprietăți imobiliare, în vederea creării 
unui mediu favorabil pentru IMM-uri și a 
eliminării barierelor pentru 
întreprinzători;

Or. en

Amendamentul 37
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să completeze planul 
său de acțiune cu o serie de măsuri menite 
să sprijine comercianții cu amănuntul 
independenți, cum ar fi: încurajarea 
principiului „magazinelor adoptate” 

7. solicită Comisiei să completeze planul 
său de acțiune cu o serie de măsuri menite 
să sprijine comercianții cu amănuntul 
independenți, cum ar fi: încurajarea 
principiului „magazinelor adoptate” 
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potrivit căruia comercianții cu amănuntul 
mai mari servesc drept „mentori” pentru 
magazinele mai mici din imediata lor 
vecinătate; promovarea grupurilor de 
comercianți cu amănuntul independenți, 
inclusiv a cooperativelor, care beneficiază 
de asistență reciprocă și de anumite 
economii de scară și care își păstrează, 
totodată, independența deplină; 
respectarea dreptului autorităților locale și 
regionale de a stimula, în anumite zone 
comerciale (de exemplu, pe străzile 
principale), un climat favorabil 
magazinelor independente mici prin 
scăderea prețurilor la energie și a chiriilor 
în temeiul unor parteneriate public-privat,
prin reduceri ale impozitelor locale 
imobiliare pentru întreprinderile mici și 
comercianții cu amănuntul independenți și 
prin promovarea cooperării între 
numeroasele magazine din zona respectivă;

potrivit căruia comercianții cu amănuntul 
mai mari servesc drept „mentori” pentru 
magazinele mai mici din aceeași localitate, 
în special pentru cele nou intrate pe piață; 
promovarea grupurilor de comercianți cu 
amănuntul independenți, inclusiv a 
cooperativelor, care beneficiază de 
asistență reciprocă și de anumite economii 
de scară și care își păstrează, totodată, 
independența deplină; promovarea
dreptului autorităților locale și regionale de 
a stimula un climat favorabil magazinelor 
independente mici, care se înființează de 
obicei în centrele orașelor, prin scăderea 
prețurilor la energie și a chiriilor în temeiul 
unor parteneriate public-privat și prin 
reduceri ale impozitelor locale imobiliare 
pentru întreprinderile mici și comercianții 
cu amănuntul independenți, în 
conformitate cu reglementările aplicabile 
la nivelul UE în materie de ajutoare de 
stat, concurență și achiziții publice pe 
piața internă și prin promovarea cooperării 
între numeroasele magazine din zona 
respectivă;

Or. en

Amendamentul 38
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să completeze planul 
său de acțiune cu o serie de măsuri menite 
să sprijine comercianții cu amănuntul 
independenți, cum ar fi: încurajarea 
principiului „magazinelor adoptate” 
potrivit căruia comercianții cu amănuntul 
mai mari servesc drept „mentori” pentru 
magazinele mai mici din imediata lor 
vecinătate; promovarea grupurilor de 
comercianți cu amănuntul independenți, 

7. solicită Comisiei să completeze planul 
său de acțiune cu o serie de măsuri menite 
să sprijine comercianții cu amănuntul 
independenți, cum ar fi: încurajarea 
principiului „magazinelor adoptate” 
potrivit căruia comercianții cu amănuntul 
mai mari servesc drept „mentori” pentru 
magazinele mai mici din imediata lor 
vecinătate; promovarea grupurilor de 
comercianți cu amănuntul independenți, 
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inclusiv a cooperativelor, care beneficiază 
de asistență reciprocă și de anumite 
economii de scară și care își păstrează, 
totodată, independența deplină; respectarea 
dreptului autorităților locale și regionale de 
a stimula, în anumite zone comerciale (de 
exemplu, pe străzile principale), un climat 
favorabil magazinelor independente mici 
prin scăderea prețurilor la energie și a 
chiriilor în temeiul unor parteneriate 
public-privat, prin reduceri ale impozitelor 
locale imobiliare pentru întreprinderile 
mici și comercianții cu amănuntul 
independenți și prin promovarea cooperării 
între numeroasele magazine din zona 
respectivă;

inclusiv a cooperativelor, care beneficiază 
de asistență reciprocă și de anumite 
economii de scară și care își păstrează, 
totodată, independența deplină; respectarea 
dreptului autorităților locale și regionale de 
a stimula, în anumite zone comerciale (de 
exemplu, pe străzile principale), un climat 
favorabil magazinelor independente mici 
prin scăderea prețurilor la energie și a 
chiriilor în temeiul unor parteneriate 
public-privat, prin reduceri ale impozitelor 
locale imobiliare pentru întreprinderile 
mici și comercianții cu amănuntul 
independenți și prin promovarea cooperării 
între numeroasele magazine din zona 
respectivă; sprijină ideea unei galerii 
comerciale online care să reunească 
comercianți cu amănuntul independenți 
cu același bazin de clienți, care să poată fi 
accesată de la distanță de către clienți 
printr-o legătură internet securizată și 
care să poată furniza servicii de livrare la 
domiciliu; sprijină comerțul stradal în 
zonele rurale;

Or. fr

Amendamentul 39
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să completeze planul 
său de acțiune cu o serie de măsuri menite 
să sprijine comercianții cu amănuntul 
independenți, cum ar fi: încurajarea 
principiului „magazinelor adoptate” 
potrivit căruia comercianții cu amănuntul 
mai mari servesc drept „mentori” pentru 
magazinele mai mici din imediata lor 
vecinătate; promovarea grupurilor de 
comercianți cu amănuntul independenți, 
inclusiv a cooperativelor, care beneficiază 

7. solicită Comisiei să completeze planul 
său de acțiune cu o serie de măsuri menite 
să sprijine comercianții cu amănuntul 
independenți, cum ar fi: încurajarea 
principiului „magazinelor adoptate” 
potrivit căruia comercianții cu amănuntul 
mai mari servesc drept „mentori” pentru 
magazinele mai mici din imediata lor 
vecinătate; promovarea grupurilor de 
comercianți cu amănuntul independenți, 
inclusiv a cooperativelor, care beneficiază 
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de asistență reciprocă și de anumite 
economii de scară și care își păstrează, 
totodată, independența deplină; respectarea 
dreptului autorităților locale și regionale de 
a stimula, în anumite zone comerciale (de 
exemplu, pe străzile principale), un climat 
favorabil magazinelor independente mici 
prin scăderea prețurilor la energie și a 
chiriilor în temeiul unor parteneriate 
public-privat, prin reduceri ale impozitelor 
locale imobiliare pentru întreprinderile 
mici și comercianții cu amănuntul 
independenți și prin promovarea cooperării 
între numeroasele magazine din zona 
respectivă;

de asistență reciprocă și de anumite 
economii de scară și care își păstrează, 
totodată, independența deplină; respectarea 
dreptului autorităților locale și regionale de 
a stimula, în anumite zone comerciale (de 
exemplu, pe străzile principale), un climat 
favorabil magazinelor independente mici 
prin scăderea prețurilor la energie, inclusiv 
pentru reclamele luminoase pe timp de 
noapte, și a chiriilor în temeiul unor 
parteneriate public-privat, prin reduceri ale 
impozitelor locale imobiliare pentru 
întreprinderile mici și comercianții cu 
amănuntul independenți și prin promovarea 
cooperării între numeroasele magazine din 
zona respectivă;

Or. it

Amendamentul 40
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită Comisiei să desfășoare, ca 
parte a planului de acțiune, activități care 
să sprijine inovarea, specializarea și 
competitivitatea în sectorul comerțului cu 
amănuntul, care să promoveze piețele 
municipale și turismul comercial, să 
încurajeze antreprenorii și transmiterea 
întreprinderilor de la o generație la alta și 
să creeze un mediu sigur pentru comerț;

Or. es

Amendamentul 41
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. lansează un avertisment împotriva 
tendinței anumitor autorități locale și 
regionale de a dezvolta în continuare 
proiecte de mare anvergură, cum ar fi 
centrele comerciale de tip „mall” și 
„plaza” situate în afara centrelor orașelor, 
în condițiile în care, în special din cauza 
crizei economice, s-a atins nivelul de 
saturație; constată că, în astfel de centre 
comerciale, chiriile sunt de obicei prea 
mari pentru magazinele independente mai 
mici și invită Comisia, în cooperare cu 
statele membre, să realizeze un studiu al 
efectelor economice, sociale și de mediu 
ale acestora;

8. reamintește faptul că, deși o 
concentrare a magazinelor în afara 
centrelor orașelor poate constitui un factor 
de comoditate pentru unii consumatori, 
această situație poate reprezenta și o 
dificultate, în special pentru persoanele 
mai în vârstă, persoanele cu mobilitate 
redusă sau care nu dețin un autovehicul;
subliniază importanța realizării unui 
echilibru în ceea ce privește dezvoltarea 
de proiecte noi și de anvergură în 
domeniul comerțului cu amănuntul, 
asigurând, totodată, condițiile
corespunzătoare pentru accesul pe piață 
al magazinelor mici, astfel încât centrele 
comerciale să fie în continuare factori de 
creștere economică, locuri de muncă și 
sustenabilitate, iar consumatorii să se 
bucure de o gamă variată de produse cu 
amănuntul și să aibă o reală libertate de 
alegere;

Or. en

Amendamentul 42
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. lansează un avertisment împotriva 
tendinței anumitor autorități locale și 
regionale de a dezvolta în continuare 
proiecte de mare anvergură, cum ar fi 
centrele comerciale de tip „mall” și 
„plaza” situate în afara centrelor 
orașelor, în condițiile în care, în special 
din cauza crizei economice, s-a atins 
nivelul de saturație; constată că, în astfel 
de centre comerciale, chiriile sunt de 
obicei prea mari pentru magazinele 

8. constată că, în centrele comerciale, 
chiriile sunt de obicei prea mari pentru 
magazinele independente mai mici și invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să realizeze un studiu al efectelor 
economice, sociale și de mediu ale 
acestora;
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independente mai mici și invită Comisia, în 
cooperare cu statele membre, să realizeze 
un studiu al efectelor economice, sociale și 
de mediu ale acestora;

Or. en

Amendamentul 43
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. lansează un avertisment împotriva 
tendinței anumitor autorități locale și 
regionale de a dezvolta în continuare 
proiecte de mare anvergură, cum ar fi 
centrele comerciale de tip „mall” și „plaza” 
situate în afara centrelor orașelor, în 
condițiile în care, în special din cauza 
crizei economice, s-a atins nivelul de 
saturație; constată că, în astfel de centre 
comerciale, chiriile sunt de obicei prea
mari pentru magazinele independente mai 
mici și invită Comisia, în cooperare cu 
statele membre, să realizeze un studiu al 
efectelor economice, sociale și de mediu 
ale acestora;

8. lansează un avertisment împotriva 
tendinței anumitor autorități locale și 
regionale de a dezvolta sau aproba în 
continuare proiecte de mare anvergură, 
cum ar fi centrele comerciale de tip „mall” 
și „plaza” situate în afara centrelor 
orașelor, în condițiile în care în numeroase 
regiuni, în special din cauza crizei 
economice, s-a atins nivelul de saturație;
constată că, în astfel de centre comerciale, 
chiriile sunt de obicei prea mari pentru 
magazinele independente mai mici și invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să realizeze un studiu al efectelor 
economice, sociale și de mediu ale 
acestora;

Or. pl

Amendamentul 44
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recunoaște dreptul autorităților locale 
de a nu autoriza construirea unor noi 

9. recunoaște competența autorităților 
locale în ceea ce privește planificarea 
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centre comerciale și hipermarketuri, ori 
de câte ori acest lucru va avea consecințe 
sociale sau de mediu negative, și 
încurajează statele membre să introducă 
norme specifice pentru a garanta
diversitatea magazinelor, care este 
esențială pentru ca zonele comerciale, în 
special în centrele orașelor, să rămână 
atractive;

urbană; subliniază, totuși, faptul că 
planificarea urbană nu ar trebui să fie 
folosită ca pretext pentru nerespectarea 
dreptului la libera stabilire; reamintește, 
în acest context, importanța unei puneri 
în aplicare corecte a Directivei privind 
serviciile; îndeamnă statele membre să
elimine barierele din calea liberei 
circulații și să își deschidă piețele, pentru 
a stimula competitivitatea și a promova 
diversitatea magazinelor, care este 
esențială pentru ca zonele comerciale, în 
special în centrele orașelor, să rămână 
atractive;

Or. en

Amendamentul 45
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recunoaște dreptul autorităților locale de 
a nu autoriza construirea unor noi centre 
comerciale și hipermarketuri, ori de câte 
ori acest lucru va avea consecințe sociale 
sau de mediu negative, și încurajează 
statele membre să introducă norme 
specifice pentru a garanta diversitatea 
magazinelor, care este esențială pentru ca 
zonele comerciale, în special în centrele 
orașelor, să rămână atractive;

9. recunoaște dreptul autorităților locale de 
a nu autoriza construirea unor noi centre 
comerciale și hipermarketuri, ori de câte 
ori acest lucru va avea consecințe sociale 
sau de mediu negative;

Or. en

Amendamentul 46
Franz Obermayr

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recunoaște dreptul autorităților locale de 
a nu autoriza construirea unor noi centre 
comerciale și hipermarketuri, ori de câte 
ori acest lucru va avea consecințe sociale 
sau de mediu negative, și încurajează 
statele membre să introducă norme 
specifice pentru a garanta diversitatea 
magazinelor, care este esențială pentru ca 
zonele comerciale, în special în centrele 
orașelor, să rămână atractive;

9. recunoaște dreptul autorităților locale de 
a nu autoriza construirea unor noi centre 
comerciale și hipermarketuri, ori de câte 
ori acest lucru va avea consecințe sociale 
sau de mediu negative, și încurajează 
statele membre să introducă norme 
specifice pentru a crește șansele de acces 
pe piață ale comercianților cu amănuntul 
și pentru a garanta diversitatea 
magazinelor, deoarece acestea sunt 
esențiale pentru ca zonele comerciale, în 
special în centrele orașelor, să rămână 
atractive;

Or. de

Amendamentul 47
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază rolul important al 
parteneriatelor public-privat în asigurarea 
unor zone comerciale curate, sigure și 
accesibile în centrele orașelor, printre 
altele, prin combaterea efectelor negative 
ale clădirilor neocupate din zonele 
comerciale, de exemplu prin punerea 
acestor clădiri la dispoziția întreprinderilor 
nou-înființate în schimbul unor chirii mai 
mici decât de obicei;

10. subliniază rolul important al 
parteneriatelor public-privat în asigurarea 
unor zone comerciale curate, sigure și 
accesibile în centrele orașelor, printre 
altele, prin combaterea efectelor negative 
ale clădirilor neocupate din zonele 
comerciale, de exemplu prin punerea 
acestor clădiri la dispoziția întreprinderilor 
nou-înființate în schimbul unor chirii mai 
mici decât de obicei, în conformitate cu 
reglementările aplicabile la nivelul UE în 
materie de ajutoare de stat și achiziții 
publice;

Or. en
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Amendamentul 48
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată că, pe măsură ce comerțul 
electronic devine tot mai important, 
magazinele se confruntă cu noi provocări, 
ceea ce sporește și mai mult importanța 
strategiilor de comerț cu amănuntul pe mai 
multe canale; în acest sens, având în 
vedere rolul social al comerțului cu 
amănuntul, își exprimă îngrijorarea cu 
privire la faptul că sectoare întregi ale 
comerțului cu amănuntul ar putea fi 
eclipsate de comerțul electronic, astfel 
cum, în prezent, pare să fie cazul 
sectorului audiovizualului și al cărților;
încurajează comercianții cu amănuntul să 
dezvolte noi modele de afaceri pentru a 
amplifica experiența cumpărăturilor în 
magazinele fizice, printre altele, prin 
creșterea nivelului serviciilor atât înainte, 
cât și după vânzare, și prin stabilirea unei 
legături între prezentarea pe internet și 
personalul responsabil de vânzări în 
magazinele fizice;

11. constată că dezvoltarea rapidă a 
comerțului electronic a asigurat avantaje 
importante pentru consumatori și 
întreprinderi în ceea ce privește inovarea, 
oportunitățile de noi piețe și creșterea 
economică, libertatea de alegere, 
intensificarea concurenței și reducerea 
prețurilor; constată, totuși, că magazinele 
se confruntă cu noi provocări, ceea ce 
sporește și mai mult importanța strategiilor 
de comerț cu amănuntul pe mai multe 
canale; având în vedere rolul social și 
cultural al comerțului cu amănuntul,
încurajează comercianții cu amănuntul să 
dezvolte noi modele de afaceri pentru baza 
lor de clienți online, amplificând totodată
experiența cumpărăturilor în magazinele 
fizice, printre altele, prin creșterea 
nivelului serviciilor atât înainte, cât și după 
vânzare;

Or. en

Amendamentul 49
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată că, pe măsură ce comerțul 
electronic devine tot mai important, 
magazinele se confruntă cu noi provocări, 
ceea ce sporește și mai mult importanța 
strategiilor de comerț cu amănuntul pe mai 

11. constată că, pe măsură ce comerțul 
electronic devine tot mai important, 
magazinele se confruntă cu noi provocări, 
ceea ce sporește și mai mult importanța 
strategiilor de comerț cu amănuntul pe mai 
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multe canale; în acest sens, având în 
vedere rolul social al comerțului cu 
amănuntul, își exprimă îngrijorarea cu 
privire la faptul că sectoare întregi ale 
comerțului cu amănuntul ar putea fi 
eclipsate de comerțul electronic, astfel 
cum, în prezent, pare să fie cazul 
sectorului audiovizualului și al cărților; 
încurajează comercianții cu amănuntul să 
dezvolte noi modele de afaceri pentru a 
amplifica experiența cumpărăturilor în 
magazinele fizice, printre altele, prin 
creșterea nivelului serviciilor atât înainte, 
cât și după vânzare, și prin stabilirea unei 
legături între prezentarea pe internet și 
personalul responsabil de vânzări în 
magazinele fizice;

multe canale; încurajează comercianții cu 
amănuntul să valorifice la maximum 
tehnologiile inovatoare și să dezvolte noi 
modele de afaceri pentru a amplifica 
experiența cumpărăturilor în magazinele 
fizice, printre altele, prin creșterea 
nivelului serviciilor atât înainte, cât și după 
vânzare, și prin stabilirea unei legături între 
prezentarea pe internet și personalul 
responsabil de vânzări în magazinele 
fizice;

Or. en

Amendamentul 50
Claudette Abela Baldacchino

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. salută intenția Comisiei de a încuraja 
comerțul electronic; regretă, însă, absența 
obiectivului accesibilității serviciilor și 
produselor online pentru consumatorii 
din toate statele membre ale Uniunii 
Europene; invită Comisia să propună o 
strategie care să împiedice comercianții să 
adopte politici discriminatorii în cadrul 
practicilor privind comerțul electronic, 
asigurându-se, astfel, că toți cetățenii 
europeni au acces liber la comerțul online 
transfrontalier;

Or. en
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Amendamentul 51
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază faptul că comerțul 
electronic este important pentru a asigura 
libertatea de alegere și accesul 
consumatorilor la produse și servicii, în 
special în zonele îndepărtate; subliniază 
faptul că trebuie să se ia măsurile 
necesare pentru dezvoltarea întregului 
potențial al acestui tip de comerț, inclusiv 
prin îmbunătățirea accesului la internet 
în zonele cele mai îndepărtate ale Uniunii 
Europene; sprijină măsurile solicitate de 
Comisie în 2012 în comunicarea sa 
privind comerțul electronic, în scopul de a 
spori încrederea, a simplifica 
înregistrarea domeniilor la nivel 
transfrontalier, a îmbunătăți plățile online 
securizate și serviciile de livrare, a facilita 
recuperarea datoriilor transfrontaliere și 
a îmbunătăți informarea consumatorilor 
cu privire la drepturile acestora, în special 
în materie de retragere și de căi de atac;

Or. en

Amendamentul 52
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. reiterează importanța eliminării 
barierelor (lingvistice, administrative, 
lipsa informațiilor) care limitează 
potențialul întreprinderilor în comerțul 
online transfrontalier și care subminează 
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încrederea consumatorilor în piața unică;

Or. es

Amendamentul 53
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită Comisia să rezolve problema 
comisioanelor interbancare multilaterale 
(CIM) și să elimine reglementările 
sistemelor de carduri care accentuează 
efectele anticoncurențiale ale CIM; 
îndeamnă Comisia să sprijine statele 
membre care au deja sisteme de plată 
transparente, competitive și inovatoare și 
să le folosească drept bune practici pentru 
dezvoltarea unei piețe mai ieftine și mai 
corecte a plăților în Europa;

Or. en

Amendamentul 54
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. salută în special inițiativele voluntare 
și angajamentele asumate de comercianții 
cu amănuntul și de furnizori în vederea 
reducerii risipei de alimente;

Or. en
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Amendamentul 55
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. reiterează importanța conservării și 
protejării comerțului cu amănuntul în 
zonele publice, sector format în principal 
din mii de microîntreprinderi de familie 
care constituie, de asemenea, o 
caracteristică distinctivă a economiei 
europene;

Or. it

Amendamentul 56
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. recunoaște și sprijină ferm rolul 
important al comerțului cu amănuntul ca 
angajator care oferă atât locuri de muncă 
necalificate, cât și calificate; subliniază 
faptul că concurența dintre comercianții 
cu amănuntul nu trebuie să conducă la 
concurență în ceea ce privește standardele 
profesionale sau remunerația;

Or. en

Amendamentul 57
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reamintește importanța unei aplicări 
adecvate a legislației existente în domeniul 
social și al muncii; regretă existența unui 
nivel ridicat al muncii fără forme legale, 
care duce la un grad înalt de evaziune 
fiscală și împiedică stabilirea unor condiții 
concurențiale echitabile între comercianți 
pe piața internă;

13. reamintește importanța unei aplicări 
adecvate a legislației existente în domeniul 
social și al muncii; solicită aplicarea unui 
tratament egal operatorilor comerciali de 
pe piața internă, pentru a combate munca 
fără forme legale și frauda fiscală și
socială;

Or. fr

Amendamentul 58
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reamintește importanța unei aplicări 
adecvate a legislației existente în domeniul 
social și al muncii; regretă existența unui 
nivel ridicat al muncii fără forme legale, 
care duce la un grad înalt de evaziune 
fiscală și împiedică stabilirea unor condiții 
concurențiale echitabile între comercianți 
pe piața internă;

13. reamintește importanța unei aplicări 
adecvate a legislației existente în domeniul 
social și al muncii; regretă existența unui 
nivel ridicat al muncii fără forme legale, 
care duce la un grad înalt de evaziune 
fiscală și împiedică stabilirea unor condiții 
concurențiale echitabile între comercianți 
pe piața internă; avertizează cu privire la 
condițiile de muncă și la abuzurile care 
pot avea loc în sectorul comerțului cu 
amănuntul și care afectează în special 
femeile, lucrătorii cu un nivel scăzut de 
calificare și imigranții;

Or. es

Amendamentul 59
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază importanța îmbunătățirii 
competențelor antreprenoriale și 
profesionale, în vederea creșterii nivelului 
ocupării forței de muncă în acest sector și 
invită statele membre și Comisia să 
încurajeze încadrarea în muncă a 
persoanelor care se confruntă cu 
dificultăți în obținerea unui loc de
muncă;

Or. es

Amendamentul 60
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
degradarea drepturilor beneficiarilor de 
francize comparativ cu companiile 
francizoare și solicită încheierea unor 
contracte transparente și echitabile; în 
special, atrage atenția Comisiei și statelor 
membre asupra problemelor cu care se 
confruntă beneficiarii de francize care 
doresc să își vândă afacerea sau să își 
schimbe formula de afaceri și să rămână, 
totodată, activi în același sector; solicită 
Comisiei să analizeze efectele clauzelor de 
concurență pe termen lung, opțiunile de 
achiziție și interdicția acordării de 
francize multiple și să reexamineze, în 
acest sens, scutirea actuală de la normele 
de concurență a părților contractante care 
dețin o cotă de piață mai mică de 30 %;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 61
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
degradarea drepturilor beneficiarilor de 
francize comparativ cu companiile 
francizoare și solicită încheierea unor 
contracte transparente și echitabile; în 
special, atrage atenția Comisiei și statelor 
membre asupra problemelor cu care se 
confruntă beneficiarii de francize care 
doresc să își vândă afacerea sau să își 
schimbe formula de afaceri și să rămână, 
totodată, activi în același sector; solicită 
Comisiei să analizeze efectele clauzelor de 
concurență pe termen lung, opțiunile de 
achiziție și interdicția acordării de francize 
multiple și să reexamineze, în acest sens, 
scutirea actuală de la normele de 
concurență a părților contractante care 
dețin o cotă de piață mai mică de 30 %;

14. salută existența francizelor, ca model 
de afaceri care sprijină noile întreprinderi 
și micile întreprinderi; constată, totuși, 
existența unor condiții contractuale 
injuste în anumite cazuri; solicită, așadar, 
Comisiei și statelor membre să se asigure 
că se aplică în mod corect Regulamentul 
(UE) nr. 330/2010 de exceptare pe 
categorii aplicabil acordurilor verticale; 
în special, atrage atenția Comisiei și 
statelor membre asupra problemelor cu 
care se confruntă beneficiarii de francize 
care doresc să își vândă afacerea sau să își 
schimbe formula de afaceri și să rămână, 
totodată, activi în același sector; solicită, 
totodată, Comisiei să analizeze efectele 
clauzelor de exclusivitate pe termen lung, 
opțiunile de achiziție, interdicția acordării 
de francize multiple și scutirea actuală de 
la normele de concurență a părților 
contractante care dețin o cotă de piață mai 
mică de 30 %;

Or. en

Amendamentul 62
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
degradarea drepturilor beneficiarilor de 
francize comparativ cu companiile 
francizoare și solicită încheierea unor 
contracte transparente și echitabile; în 

14. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
degradarea drepturilor beneficiarilor de 
francize comparativ cu companiile 
francizoare și solicită încheierea unor 
contracte transparente și echitabile; în 
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special, atrage atenția Comisiei și statelor 
membre asupra problemelor cu care se 
confruntă beneficiarii de francize care 
doresc să își vândă afacerea sau să își 
schimbe formula de afaceri și să rămână, 
totodată, activi în același sector; solicită 
Comisiei să analizeze efectele clauzelor de 
concurență pe termen lung, opțiunile de 
achiziție și interdicția acordării de francize 
multiple și să reexamineze, în acest sens, 
scutirea actuală de la normele de 
concurență a părților contractante care 
dețin o cotă de piață mai mică de 30 %;

special, atrage atenția Comisiei și statelor 
membre asupra problemelor cu care se 
confruntă beneficiarii de francize care 
doresc să își vândă afacerea sau să își 
schimbe formula de afaceri și să rămână, 
totodată, activi în același sector; solicită 
Comisiei să analizeze interdicția impusă în 
ceea ce privește mecanismele de fixare a 
prețurilor în sistemele de franciză și
efectele clauzelor de concurență pe termen 
lung, opțiunile de achiziție și interdicția 
acordării de francize multiple și să 
reexamineze, în acest sens, scutirea actuală 
de la normele de concurență a părților 
contractante care dețin o cotă de piață mai 
mică de 30 %;

Or. de

Amendamentul 63
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. este preocupat în legătură cu 
dezvoltarea rapidă a etichetelor private; 
subliniază faptul că etichetele private ar 
trebui să fie elaborate astfel încât să 
favorizeze o mai bună alegere a 
consumatorilor, în special din punctul de 
vedere al transparenței, al calității 
informațiilor și al diversității, și să ofere 
IMM-urilor posibilități clare de inovare și 
extindere;

Or. en

Amendamentul 64
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. sprijină activitatea Forumului la nivel 
înalt pentru îmbunătățirea funcționării 
lanțului de aprovizionare cu alimente și a 
platformei experților privind practicile 
contractuale între întreprinderi; consideră 
că Parlamentul ar trebui să soluționeze de 
urgență problemele pendinte legate de 
participarea sa la activitatea forumului; 
subliniază faptul că practicile comerciale 
neloiale (PCN) există și în lanțul de 
aprovizionare cu produse nealimentare și
solicită Comisiei și federațiilor de afaceri 
să analizeze posibilitatea creării unui nou 
forum deschis care să se concentreze 
asupra comerțului cu amănuntul în 
ansamblu;

15. sprijină activitatea Forumului la nivel 
înalt pentru îmbunătățirea funcționării 
lanțului de aprovizionare cu alimente și a 
platformei experților privind practicile 
contractuale între întreprinderi; consideră 
că Parlamentul ar trebui să soluționeze de 
urgență problemele pendinte legate de 
participarea sa la activitatea forumului; 
subliniază faptul că practicile comerciale 
neloiale (PCN) există și în lanțul de 
aprovizionare cu produse nealimentare; 
prin urmare, solicită Comisiei și 
federațiilor de afaceri să urmărească un 
dialog constructiv și intersectorial în 
cadrul forurilor existente, inclusiv la 
nivelul Mesei rotunde anuale referitoare 
la o piață a comerțului cu amănuntul și al 
Grupului privind competitivitatea în 
domeniul comerțului cu amănuntul, ce 
urmează a fi organizat în cadrul Comisiei;

Or. en

Amendamentul 65
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. sprijină activitatea Forumului la nivel 
înalt pentru îmbunătățirea funcționării 
lanțului de aprovizionare cu alimente și a 
platformei experților privind practicile 
contractuale între întreprinderi; consideră 
că Parlamentul ar trebui să soluționeze de 
urgență problemele pendinte legate de 
participarea sa la activitatea forumului; 
subliniază faptul că practicile comerciale 
neloiale (PCN) există și în lanțul de 

15. sprijină activitatea Forumului la nivel 
înalt pentru îmbunătățirea funcționării 
lanțului de aprovizionare cu alimente și a 
platformei experților privind practicile 
contractuale între întreprinderi; consideră 
că Parlamentul ar trebui să soluționeze de 
urgență problemele pendinte legate de 
participarea sa la activitatea forumului;
subliniază faptul că, în special, evoluțiile 
negative la nivelul lanțului de 
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aprovizionare cu produse nealimentare și 
solicită Comisiei și federațiilor de afaceri 
să analizeze posibilitatea creării unui nou 
forum deschis care să se concentreze 
asupra comerțului cu amănuntul în 
ansamblu;

aprovizionare cu produse alimentare ar 
trebui să fie monitorizate în continuare de 
către Comisie, în vederea luării de măsuri 
suplimentare; subliniază faptul că 
practicile comerciale neloiale (PCN) există 
și în lanțul de aprovizionare cu produse 
nealimentare și solicită Comisiei și 
federațiilor de afaceri să analizeze 
posibilitatea creării unui nou forum deschis 
care să se concentreze asupra comerțului 
cu amănuntul în ansamblu;

Or. en

Amendamentul 66
Catherine Stihler

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. sprijină activitatea Forumului la nivel 
înalt pentru îmbunătățirea funcționării 
lanțului de aprovizionare cu alimente și a 
platformei experților privind practicile 
contractuale între întreprinderi; consideră 
că Parlamentul ar trebui să soluționeze de 
urgență problemele pendinte legate de 
participarea sa la activitatea forumului;
subliniază faptul că practicile comerciale 
neloiale (PCN) există și în lanțul de 
aprovizionare cu produse nealimentare și 
solicită Comisiei și federațiilor de afaceri 
să analizeze posibilitatea creării unui nou 
forum deschis care să se concentreze 
asupra comerțului cu amănuntul în 
ansamblu;

15. sprijină activitatea Forumului la nivel 
înalt pentru îmbunătățirea funcționării 
lanțului de aprovizionare cu alimente și a 
platformei experților privind practicile 
contractuale între întreprinderi; consideră 
că Parlamentul ar trebui să soluționeze de 
urgență problemele pendinte legate de 
participarea sa la activitatea forumului; 
subliniază faptul că practicile comerciale 
neloiale (PCN) au un efect negativ asupra 
întreprinderilor, agricultorilor și 
lucrătorilor din țările terțe și există și în 
lanțul de aprovizionare cu produse 
nealimentare și solicită Comisiei și 
federațiilor de afaceri să analizeze 
posibilitatea creării unui nou forum deschis 
care să se concentreze asupra comerțului 
cu amănuntul în ansamblu;

Or. en
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Amendamentul 67
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută principiile de bună practică și 
lista exemplelor de practici neloiale și 
loiale în relațiile comerciale verticale din 
cadrul lanțului de aprovizionare cu 
alimente, precum și cadrul de punere în 
aplicare și de respectare a acestor 
principii; subliniază că, pentru ca acestea 
să aibă un efect practic, este important să 
participe toți actorii din lanțul de 
aprovizionare cu alimente, inclusiv 
organizațiile de agricultori, precum și 
industriile producătoare și de distribuție 
angro; solicită Comisiei să revizuiască 
efectele inițiativei voluntare în termen de 
doi ani de la intrarea sa în vigoare și, 
dacă este necesar, să propună măsuri 
suplimentare;

16. salută principiile de bună practică și 
lista exemplelor de practici neloiale și 
loiale în relațiile comerciale verticale din 
cadrul lanțului de aprovizionare cu 
alimente, ca punct de pornire pentru 
dezvoltarea de către organele legislative a 
unor principii consecvente și cu 
aplicabilitate juridică; sprijină faptul că
asociațiile comerciale recunosc 
necesitatea punerii în aplicare, dar pentru
a obține un efect practic este necesar un 
mecanism independent de punere în 
aplicare; consideră că acest mecanism 
trebuie să funcționeze cu capacitatea de a 
impune sancțiuni, să recunoască 
„climatul de teamă” din rândul 
furnizorilor și să coordoneze punerea în 
aplicare la nivelul diferitelor state 
membre, astfel încât contravenienții să nu 
se mai poată sustrage obligațiilor care le 
revin; solicită Comisiei să recunoască 
faptul că inițiativa voluntară propusă de 
asociațiile comerciale va fi ineficace în 
absența unui mecanism de punere în 
aplicare cu forță juridică obligatorie și 
încurajează Comisia să propună rapid 
măsuri suplimentare;

Or. en

Amendamentul 68
Catherine Stihler

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută principiile de bună practică și 
lista exemplelor de practici neloiale și 
loiale în relațiile comerciale verticale din 
cadrul lanțului de aprovizionare cu 
alimente, precum și cadrul de punere în 
aplicare și de respectare a acestor principii;
subliniază că, pentru ca acestea să aibă un 
efect practic, este important să participe
toți actorii din lanțul de aprovizionare cu 
alimente, inclusiv organizațiile de 
agricultori, precum și industriile 
producătoare și de distribuție angro; 
solicită Comisiei să revizuiască efectele 
inițiativei voluntare în termen de doi ani de 
la intrarea sa în vigoare și, dacă este 
necesar, să propună măsuri suplimentare;

16. salută principiile de bună practică și 
lista exemplelor de practici neloiale și 
loiale în relațiile comerciale verticale din 
cadrul lanțului de aprovizionare cu 
alimente, precum și cadrul de punere în 
aplicare și de respectare a acestor principii;
salută faptul că asociațiile comerciale 
recunosc necesitatea punerii în aplicare și 
subliniază că, pentru ca un mecanism de 
punere în aplicare să aibă un efect practic, 
este esențial ca acesta să respecte și să 
includă toți actorii din lanțul de 
aprovizionare cu alimente, inclusiv 
organizațiile de agricultori, precum și 
industriile producătoare și de distribuție 
angro; de asemenea, consideră că este 
necesar să existe un mecanism 
independent de punere în aplicare, care să 
poată impune sancțiuni și solicită 
Comisiei să revizuiască efectele practice 
ale inițiativei voluntare în termen de un an
de la intrarea sa în vigoare și, dacă este 
necesar, să propună rapid măsuri 
suplimentare;

Or. en

Amendamentul 69
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută principiile de bună practică și 
lista exemplelor de practici neloiale și 
loiale în relațiile comerciale verticale din 
cadrul lanțului de aprovizionare cu 
alimente, precum și cadrul de punere în 
aplicare și de respectare a acestor principii; 
subliniază că, pentru ca acestea să aibă un 
efect practic, este important să participe 

16. salută principiile de bună practică și 
lista exemplelor de practici neloiale și 
loiale în relațiile comerciale verticale din 
cadrul lanțului de aprovizionare cu 
alimente, precum și cadrul de punere în 
aplicare și de respectare a acestor principii; 
subliniază, totuși, faptul că acesta este 
doar un prim pas și pune sub semnul 
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toți actorii din lanțul de aprovizionare cu 
alimente, inclusiv organizațiile de 
agricultori, precum și industriile 
producătoare și de distribuție angro; 
solicită Comisiei să revizuiască efectele 
inițiativei voluntare în termen de doi ani 
de la intrarea sa în vigoare și, dacă este 
necesar, să propună măsuri suplimentare;

întrebării eficacitatea unei inițiative 
voluntare; subliniază că, pentru ca acestea 
să aibă un efect practic, este important să 
participe toți actorii din lanțul de 
aprovizionare cu alimente, inclusiv 
organizațiile de agricultori, precum și 
industriile producătoare și de distribuție 
angro; solicită Comisiei să analizeze 
metodele de punere în aplicare prevăzute 
în legislație, precum sancțiunile și 
numirea unui ombudsman independent, 
care să abordeze în mod corespunzător 
„climatul de teamă” din lanțul de 
aprovizionare cu produse alimentare;

Or. en

Amendamentul 70
Franz Obermayr

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută principiile de bună practică și 
lista exemplelor de practici neloiale și 
loiale în relațiile comerciale verticale din 
cadrul lanțului de aprovizionare cu 
alimente, precum și cadrul de punere în 
aplicare și de respectare a acestor principii; 
subliniază că, pentru ca acestea să aibă un 
efect practic, este important să participe 
toți actorii din lanțul de aprovizionare cu 
alimente, inclusiv organizațiile de 
agricultori, precum și industriile 
producătoare și de distribuție angro; 
solicită Comisiei să revizuiască efectele 
inițiativei voluntare în termen de doi ani 
de la intrarea sa în vigoare și, dacă este 
necesar, să propună măsuri suplimentare;

16. salută principiile de bună practică și 
lista exemplelor de practici neloiale și 
loiale în relațiile comerciale verticale din 
cadrul lanțului de aprovizionare cu 
alimente, precum și cadrul de punere în 
aplicare și de respectare a acestor principii 
ca prim pas; subliniază că, pentru ca 
acestea să aibă un efect practic, este 
important să participe toți actorii din lanțul 
de aprovizionare cu alimente, inclusiv 
organizațiile de agricultori, precum și 
industriile producătoare și de distribuție 
angro;

Or. de



AM\1002617RO.doc 43/54 PE519.470v01-00

RO

Amendamentul 71
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută principiile de bună practică și 
lista exemplelor de practici neloiale și 
loiale în relațiile comerciale verticale din 
cadrul lanțului de aprovizionare cu 
alimente, precum și cadrul de punere în 
aplicare și de respectare a acestor principii; 
subliniază că, pentru ca acestea să aibă un 
efect practic, este important să participe 
toți actorii din lanțul de aprovizionare cu 
alimente, inclusiv organizațiile de 
agricultori, precum și industriile 
producătoare și de distribuție angro; 
solicită Comisiei să revizuiască efectele 
inițiativei voluntare în termen de doi ani
de la intrarea sa în vigoare și, dacă este 
necesar, să propună măsuri suplimentare;

16. salută principiile de bună practică și 
lista exemplelor de practici neloiale și 
loiale în relațiile comerciale verticale din 
cadrul lanțului de aprovizionare cu 
alimente, precum și cadrul de punere în 
aplicare și de respectare a acestor principii; 
îndeamnă toate părțile vizate să le pună 
rapid în practică și să prezinte imediat 
rezultatele; subliniază că, pentru ca acestea 
să aibă un efect practic, este important să 
participe toți actorii din lanțul de 
aprovizionare cu alimente, inclusiv 
organizațiile de agricultori, precum și 
industriile producătoare și de distribuție 
angro; solicită Comisiei să revizuiască în 
mod regulat efectele inițiativei voluntare, 
să analizeze dacă sunt necesare măsuri 
suplimentare și să prezinte rezultatele 
Forumului la nivel înalt și ale Mesei 
rotunde referitoare la piața comerțului cu 
amănuntul;

Or. en

Amendamentul 72
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. constată că problemele referitoare la 
relațiile comerciale verticale apar și în
legătură cu acordurile de distribuție 
selectivă și exclusivă în cadrul 
comercializării cu amănuntul a unor 
produse de marcă; invită, așadar, Comisia 
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și statele membre să protejeze drepturile 
comercianților cu amănuntul și ale 
proprietarilor de magazine cu putere de 
negociere mai limitată;

Or. en

Amendamentul 73
Franz Obermayr

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. în plus, reamintește Comisiei 
potențialele limite ale impactului acestei 
abordări, deoarece aceasta nu poate 
depăși anumite probleme de bază ale 
structurii oligopsone a pieței, care în acest 
caz se caracterizează prin existența unui 
număr mic de comercianți cu amănuntul 
foarte mari din sectorul alimentar 
implicați în activități de cumpărare, în 
comparație cu un număr mare de 
furnizori mici implicați în activități de 
vânzare și, prin urmare, salută 
propunerea lansată de diferite asociații 
comerciale de a stabili un mecanism de 
punere în aplicare;

Or. de

Amendamentul 74
Franz Obermayr

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. invită Comisia să ia în considerare 
problema fundamentală a structurii pieței 
și a puterii de piață în lanțul de 
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aprovizionare cu alimente în sectorul 
comerțului cu amănuntul, precum și 
temerile furnizorilor, și să completeze 
inițiativele voluntare cu un mecanism de 
punere în aplicare obligatoriu din punct 
de vedere juridic;

Or. de

Amendamentul 75
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că actorilor mai vulnerabili 
de pe piață le este deseori dificil să 
reclame practicile comerciale neloiale și 
subliniază rolul important al asociațiilor 
de întreprinderi, care ar trebui să fie în 
măsură să adreseze astfel de plângeri în 
numele acestora, asigurându-le, totodată, 
confidențialitatea, unui ombudsman sau 
unui arbitru împuternicit să ia măsuri din 
oficiu în cazul în care deține informații cu 
privire la anumite tendințe îngrijorătoare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 76
Catherine Stihler

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că actorilor mai vulnerabili 
de pe piață le este deseori dificil să reclame 
practicile comerciale neloiale și subliniază 
rolul important al asociațiilor de 
întreprinderi, care ar trebui să fie în 

17. consideră că actorilor mai vulnerabili 
de pe piață le este deseori dificil să reclame 
practicile comerciale neloiale și, așadar, 
invită Comisia să analizeze posibilitatea 
desemnării unui ombudsman la nivelul 
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măsură să adreseze astfel de plângeri în 
numele acestora, asigurându-le, totodată, 
confidențialitatea, unui ombudsman sau 
unui arbitru împuternicit să ia măsuri din 
oficiu în cazul în care deține informații cu 
privire la anumite tendințe îngrijorătoare;

UE, care să fie în măsură să primească 
informații anonime, să păstreze 
confidențialitatea acestora, să 
monitorizeze piața și să inițieze anchete;

Or. en

Amendamentul 77
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că actorilor mai vulnerabili 
de pe piață le este deseori dificil să reclame 
practicile comerciale neloiale și subliniază 
rolul important al asociațiilor de 
întreprinderi, care ar trebui să fie în 
măsură să adreseze astfel de plângeri în 
numele acestora, asigurându-le, totodată, 
confidențialitatea, unui ombudsman sau 
unui arbitru împuternicit să ia măsuri din 
oficiu în cazul în care deține informații cu 
privire la anumite tendințe îngrijorătoare;

17. consideră că actorilor mai vulnerabili 
de pe piață le este deseori dificil să reclame 
practicile comerciale neloiale și, așadar, 
invită Comisia să analizeze posibilitatea 
desemnării unui ombudsman la nivelul 
UE, care să fie în măsură să primească 
informații anonime, să păstreze 
confidențialitatea acestora, să 
monitorizeze piața și să inițieze anchete; 
deși asociațiile de întreprinderi pot 
adresa, în mod util, plângeri în numele 
furnizorilor, consideră că și un grup mai 
mare de organizații care au cunoștință de 
PCN ar trebui să poată trimite dovezi 
anonime unui ombudsman sau unui arbitru 
împuternicit să ia măsuri din oficiu în cazul 
în care deține informații cu privire la 
anumite tendințe îngrijorătoare;

Or. en

Amendamentul 78
Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că actorilor mai vulnerabili 
de pe piață le este deseori dificil să reclame 
practicile comerciale neloiale și subliniază 
rolul important al asociațiilor de 
întreprinderi, care ar trebui să fie în 
măsură să adreseze astfel de plângeri în 
numele acestora, asigurându-le, totodată, 
confidențialitatea, unui ombudsman sau 
unui arbitru împuternicit să ia măsuri din 
oficiu în cazul în care deține informații cu 
privire la anumite tendințe îngrijorătoare;

17. este de părere că actorii mai 
vulnerabili de pe piață consideră că este 
deseori dificil să reclame practicile 
comerciale neloiale; invită Comisia să 
analizeze și posibilitatea de a propune 
instituirea unui ombudsman sau a unui 
arbitru și definirea responsabilităților 
acestuia în cadrul inițiativei voluntare;

Or. de

Amendamentul 79
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că actorilor mai vulnerabili 
de pe piață le este deseori dificil să reclame 
practicile comerciale neloiale și subliniază 
rolul important al asociațiilor de 
întreprinderi, care ar trebui să fie în 
măsură să adreseze astfel de plângeri în 
numele acestora, asigurându-le, totodată, 
confidențialitatea, unui ombudsman sau 
unui arbitru împuternicit să ia măsuri din 
oficiu în cazul în care deține informații cu 
privire la anumite tendințe îngrijorătoare;

17. consideră că actorilor mai vulnerabili 
de pe piață, în special agricultorilor și 
furnizorilor, le este deseori dificil să 
reclame practicile comerciale neloiale și 
subliniază rolul important al asociațiilor, 
care ar trebui să fie în măsură să adreseze 
astfel de plângeri în numele acestora, 
asigurându-le, totodată, confidențialitatea, 
unui ombudsman sau unui arbitru 
împuternicit să ia măsuri din oficiu în cazul 
în care deține informații cu privire la 
anumite tendințe îngrijorătoare; în acest 
sens, solicită Comisiei să analizeze 
metodele de punere în aplicare, 
concomitent cu activitatea inițiativei 
voluntare pentru punerea în aplicare a 
principiilor de bune practici în lanțul de 
aprovizionare cu produse alimentare;

Or. en
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Amendamentul 80
Franz Obermayr

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că actorilor mai vulnerabili 
de pe piață le este deseori dificil să reclame 
practicile comerciale neloiale și subliniază 
rolul important al asociațiilor de 
întreprinderi, care ar trebui să fie în măsură 
să adreseze astfel de plângeri în numele 
acestora, asigurându-le, totodată, 
confidențialitatea, unui ombudsman sau 
unui arbitru împuternicit să ia măsuri din 
oficiu în cazul în care deține informații cu 
privire la anumite tendințe îngrijorătoare;

17. având în vedere puterea de cumpărare 
a comercianților cu amănuntul mari din 
sectorul alimentar, consideră că actorilor 
mai vulnerabili de pe piață le este deseori 
dificil să reclame practicile comerciale 
neloiale și subliniază rolul important al 
asociațiilor de întreprinderi și al altor 
organizații, care ar trebui să fie în măsură 
să adreseze în mod anonim astfel de 
plângeri în numele acestora, asigurându-le, 
totodată, confidențialitatea, unui 
ombudsman sau unui arbitru împuternicit 
să facă anchete din oficiu și, dacă este 
necesar, să impună sancțiuni în cazul în 
care deține informații cu privire la anumite 
tendințe îngrijorătoare;

Or. de

Amendamentul 81
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că actorilor mai vulnerabili 
de pe piață le este deseori dificil să reclame 
practicile comerciale neloiale și subliniază 
rolul important al asociațiilor de 
întreprinderi, care ar trebui să fie în măsură 
să adreseze astfel de plângeri în numele 
acestora, asigurându-le, totodată, 
confidențialitatea, unui ombudsman sau 
unui arbitru împuternicit să ia măsuri din 
oficiu în cazul în care deține informații cu 

17. consideră că actorilor mai vulnerabili 
de pe piață le este deseori dificil să reclame 
practicile comerciale neloiale și subliniază 
rolul important al asociațiilor de 
întreprinderi, care ar trebui să fie în măsură 
să adreseze astfel de plângeri în numele 
acestora, asigurându-le, totodată, 
confidențialitatea; invită Comisia să 
analizeze, în evaluarea sa privind 
măsurile de punere în aplicare voluntară, 
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privire la anumite tendințe îngrijorătoare; dacă este necesară desemnarea unui 
ombudsman sau unui arbitru împuternicit 
să ia măsuri din oficiu în cazul în care 
primește dovezi privind practici 
comerciale neloiale;

Or. en

Amendamentul 82
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că actorilor mai vulnerabili 
de pe piață le este deseori dificil să reclame 
practicile comerciale neloiale și subliniază 
rolul important al asociațiilor de 
întreprinderi, care ar trebui să fie în măsură 
să adreseze astfel de plângeri în numele 
acestora, asigurându-le, totodată, 
confidențialitatea, unui ombudsman sau 
unui arbitru împuternicit să ia măsuri din 
oficiu în cazul în care deține informații cu 
privire la anumite tendințe îngrijorătoare;

17. consideră că actorilor individuali mai 
vulnerabili de pe piață le este deseori dificil 
să reclame practicile comerciale neloiale și 
subliniază rolul important al asociațiilor de 
întreprinderi, care ar trebui să fie în măsură 
să adreseze astfel de plângeri în numele 
acestora, asigurându-le, totodată, 
confidențialitatea, unui ombudsman sau 
unui arbitru împuternicit să ia măsuri din 
oficiu în cazul în care deține informații cu 
privire la anumite tendințe îngrijorătoare,
în special în cadrul lanțului de 
aprovizionare;

Or. pl

Amendamentul 83
Morten Løkkegaard, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să propună o legislație 
la nivelul UE menită să interzică 
vânzarea sub prețul de producție sau de 
achiziție în sectorul alimentar și să 

eliminat
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stabilească o definiție a „dependenței 
economice”, care ar trebui să sporească 
vigilența statelor membre și a comunității 
de afaceri în ceea ce privește PCN;

Or. en

Amendamentul 84
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să propună o legislație 
la nivelul UE menită să interzică vânzarea 
sub prețul de producție sau de achiziție în 
sectorul alimentar și să stabilească o 
definiție a „dependenței economice”, care 
ar trebui să sporească vigilența statelor 
membre și a comunității de afaceri în ceea 
ce privește PCN;

18. subliniază faptul că consumatorii ar 
trebui să știe cum se stabilește prețul unui 
produs; observă că, deseori, consumatorii 
nu știu că, vânzând la prețuri foarte mici, 
supermarketurile pot afecta în mod 
negativ veniturile agricultorilor, precum 
și condițiile de muncă și remunerația 
personalului supermarketului; invită 
Comisia să propună o legislație la nivelul 
UE menită să interzică vânzarea sub prețul 
de producție sau de achiziție în sectorul 
alimentar și să stabilească o definiție a 
„dependenței economice”, care ar trebui să 
sporească vigilența statelor membre și a 
comunității de afaceri în ceea ce privește 
PCN;

Or. en

Amendamentul 85
Zuzana Roithová

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să propună o legislație 
la nivelul UE menită să interzică vânzarea 

18. invită Comisia să propună o legislație 
la nivelul UE menită să interzică vânzarea 
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sub prețul de producție sau de achiziție în 
sectorul alimentar și să stabilească o 
definiție a „dependenței economice”, care
ar trebui să sporească vigilența statelor 
membre și a comunității de afaceri în ceea 
ce privește PCN;

sub prețul de producție sau de achiziție în 
sectorul alimentar și să propună 
modificări legislative corespunzătoare ale 
legislației în domeniul concurenței a UE, 
pentru a include o definiție amplă a 
„dependenței economice”, care să poată 
facilita acumularea de putere de 
cumpărare la nivelul companiilor;

Or. en

Amendamentul 86
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să propună o legislație 
la nivelul UE menită să interzică vânzarea 
sub prețul de producție sau de achiziție în 
sectorul alimentar și să stabilească o 
definiție a „dependenței economice”, care 
ar trebui să sporească vigilența statelor 
membre și a comunității de afaceri în ceea 
ce privește PCN;

18. invită Comisia să propună o legislație 
la nivelul UE menită să interzică vânzarea 
sub prețul de producție sau de achiziție în 
sectorul alimentar și să propună 
modificări legislative la nivelul politicilor 
în materie de concurență în ceea ce 
privește o definiție a „dependenței 
economice” și alte circumstanțe care să 
faciliteze acumularea de putere de 
cumpărare la nivelul companiilor, care ar 
trebui să sporească vigilența statelor 
membre și a comunității de afaceri în ceea 
ce privește PCN;

Or. en

Amendamentul 87
Franz Obermayr

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să propună o legislație 18. invită Comisia să propună o legislație 
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la nivelul UE menită să interzică vânzarea 
sub prețul de producție sau de achiziție în 
sectorul alimentar și să stabilească o 
definiție a „dependenței economice”, care 
ar trebui să sporească vigilența statelor 
membre și a comunității de afaceri în ceea 
ce privește PCN;

la nivelul UE menită să interzică vânzarea 
sub prețul de producție sau de achiziție în 
sectorul alimentar și să stabilească o 
definiție a „dependenței economice” și a 
altor circumstanțe care constrâng 
întreprinderile să își mențină o putere de 
cumpărare excesivă, care ar trebui să 
sporească vigilența statelor membre și a 
comunității de afaceri în ceea ce privește 
dezvoltarea unor astfel de poziții 
dominante pe piață, care facilitează 
adesea PCN;

Or. de

Amendamentul 88
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să propună o legislație 
la nivelul UE menită să interzică vânzarea 
sub prețul de producție sau de achiziție în 
sectorul alimentar și să stabilească o 
definiție a „dependenței economice”, care 
ar trebui să sporească vigilența statelor 
membre și a comunității de afaceri în ceea 
ce privește PCN;

18. invită Comisia să propună o legislație 
la nivelul UE menită să interzică vânzarea 
sub prețul de producție sau de achiziție în 
sectorul comerțului cu amănuntul și să 
stabilească o definiție a „dependenței 
economice”, care ar trebui să sporească 
vigilența statelor membre și a comunității 
de afaceri în ceea ce privește PCN;

Or. de

Amendamentul 89
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să combată limitarea 
teritorială a aprovizionării impusă de 

20. invită Comisia să pună în aplicare 
legislația actuală privind limitarea 
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producătorii de marcă, ca parte a 
acțiunilor împotriva PCN;

teritorială a aprovizionării impusă de 
furnizori asupra propriilor clienți;

Or. en

Amendamentul 90
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să combată limitarea 
teritorială a aprovizionării impusă de 
producătorii de marcă, ca parte a 
acțiunilor împotriva PCN;

20. invită Comisia să combată limitarea 
teritorială a aprovizionării impusă de 
producători asupra furnizorilor;

Or. en

Amendamentul 91
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. regretă faptul că unele state membre 
aplică măsuri discriminatorii împotriva 
întreprinderilor din alte state, creând 
bariere care îngreunează stabilirea 
acestora într-un anumit stat membru și, 
astfel, încălcând în mod clar principiile 
pieței interne;

Or. en

Amendamentul 92
Jean-Pierre Audy
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Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită Comisiei să sprijine camerele 
de comerț și organizațiile comerciale 
sectoriale, în vederea menținerii
dialogului cu sectorul comerțului cu 
amănuntul;

Or. fr


