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Amendamentul 1
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
din … noiembrie 2013, intitulată „Analiza 
anuală a creșterii pentru 2014” 
(COM(2013)…. și raportul Comisiei 
intitulat „Situația integrării pieței unice în 
2014 – Contribuție la Analiza anuală a 
creșterii 2014” (COM(2013)…),

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
din … noiembrie 2013, intitulată „Analiza 
anuală a creșterii pentru 2014” 
(COM(2013)…. și raportul Comisiei 
intitulat „Situația integrării pieței unice în 
2014 – Contribuție la Analiza anuală a 
creșterii 2014” (COM(2013)…), precum și 
analiza „Lanțuri valorice internaționale 
în interiorul și în exteriorul UE”, pe care 
se fundamentează acestea,

Or. en

Amendamentul 2
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Concluziile Consiliului 
European din 24-25 octombrie 2013,

Or. en

Amendamentul 3
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât piața unică ar trebui să fie 
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considerată ca fiind strict legată de alte 
domenii politice orizontale, precum 
protecția consumatorilor și a lucrătorilor, 
drepturile sociale, mediul și dezvoltarea 
durabilă;

Or. en

Amendamentul 4
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât Comisia a identificat serviciile, 
serviciile financiare, transportul, energia și 
piața digitală ca fiind domenii-cheie pentru 
îmbunătățirea funcționării și aprofundării 
pieței unice; întrucât metodologia de 
stabilire a acestor domenii ar trebui să fie 
revizuită și evaluată în mod regulat, luând 
în considerare obiectivele și perspectivele 
de creștere, precum și criteriile vizând 
asigurarea protecției necesare pentru 
consumatori, lucrători și cetățeni;

G. întrucât Comisia a identificat serviciile, 
serviciile financiare, transportul, energia și 
piața digitală ca fiind domenii-cheie pentru 
îmbunătățirea funcționării și aprofundării 
pieței unice; întrucât metodologia de 
stabilire a acestor domenii ar trebui să fie 
revizuită și evaluată în mod regulat, luând 
în considerare obiectivele și perspectivele 
de creștere, precum și criteriile vizând 
asigurarea protecției necesare pentru 
cetățeni, în special pentru consumatori, 
profesioniști și lucrători;

Or. en

Amendamentul 5
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât în domeniul serviciilor on-
line și de comunicare, piața unică 
europeană nu este încă pe deplin 
funcțională; întrucât fragmentarea 
normelor la nivel național ridică 
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obstacole în calea liberei circulații a 
serviciilor digitale și a comerțului 
electronic transfrontalier; întrucât 
întreprinderile și serviciile publice 
europene vor obține beneficii economice 
și sociale prin utilizarea serviciilor și 
aplicațiilor TIC performante;

Or. en

Amendamentul 6
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de părere că piața unică ar trebui 
să fie considerată ca fiind strict legată de 
alte domenii politice orizontale, precum 
protecția consumatorilor și a lucrătorilor, 
drepturile sociale, mediul și dezvoltarea 
durabilă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 7
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită din nou Comisiei să consolideze 
guvernanța pieței unice prin stabilirea unui 
ciclu anual de guvernanță a pieței unice, ca 
pilon specific al semestrului european, care 
să cuprindă tabloul de bord al pieței 
interne, un raport anual privind integrarea 
pieței unice în cadrul analizei anuale a 
creșterii, orientările Consiliului European 
adresate statelor membre, planurile de 

2. solicită din nou Comisiei să consolideze 
guvernanța pieței unice prin stabilirea unui 
ciclu anual de guvernanță a pieței unice, ca 
pilon specific al semestrului european, care 
să cuprindă tabloul de bord al pieței 
interne, un raport anual privind integrarea 
pieței unice în cadrul analizei anuale a 
creșterii, orientările Consiliului European 
adresate statelor membre, planurile de 
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acțiune naționale vizând punerea în 
aplicare a orientărilor privind piața unică și 
recomandările specifice fiecărei țări;

acțiune naționale vizând punerea în 
aplicare a orientărilor privind piața unică și 
recomandările specifice fiecărei țări și să 
țină seama pe deplin de principalele 
domenii de creștere - identificate ca fiind 
domeniul serviciilor, domeniul energiei, 
domeniul transporturilor și domeniul 
pieței unice digitale - și de măsurile 
incluse în Actele privind piața unică I și 
II;

Or. en

Amendamentul 8
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. apreciază faptul că raportul privind 
situația pieței unice în 2014 conține o 
serie de elemente care vizează cu 
precădere măsurile adoptate de fiecare 
stat membru; totuși, consideră că raportul 
nu conține încă o evaluare calitativă a 
eficacității măsurilor adoptate, a 
progreselor înregistrate și a rezultatelor 
efective obținute în materie de politici;

Or. it

Amendamentul 9
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că este nevoie de mai multă 
coordonare orizontală și de coerență în 
ceea ce privește pregătirea propunerilor 

5. consideră că este nevoie de mai multă 
coordonare orizontală și de coerență în 
ceea ce privește pregătirea propunerilor 
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legislative cu relevanță pentru piața unică; 
consideră că guvernanța pieței unice ar 
trebui să ia în considerare în mod 
corespunzător nevoile tuturor părților 
interesate și că este necesară o implicare 
mai intensă și mai timpurie a partenerilor 
sociali, a societății civile și a altor părți 
interesate în conceperea, adoptarea, 
punerea în aplicare și monitorizarea 
măsurilor în vederea stimulării creșterii și 
sporirii drepturilor cetățenilor în cadrul 
pieței unice;

legislative cu relevanță pentru piața unică; 
consideră că guvernanța pieței unice ar 
trebui să ia în considerare în mod 
corespunzător nevoile tuturor părților 
interesate și că este necesară o implicare 
mai intensă și mai timpurie a societății 
civile, a organizațiilor profesionale, a 
partenerilor sociali și a altor părți 
interesate în conceperea, adoptarea, 
punerea în aplicare și monitorizarea 
măsurilor în vederea stimulării creșterii și 
sporirii drepturilor cetățenilor în cadrul 
pieței unice;

Or. en

Amendamentul 10
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază necesitatea unor consultări 
ample și a unor evaluări minuțioase ale 
impactului înainte de adoptarea unei 
propuneri de către Comisie; subliniază 
faptul că propunerile Comisiei trebuie să 
fie în conformitate cu principiile 
reglementării inteligente și adecvate și să 
includă o evaluare a impactului asupra 
IMM-urilor, dar și că acestea trebuie să 
primească aprobarea Comitetului de 
evaluare a impactului înființat în acest 
sens; în plus, subliniază faptul că 
evaluările de impact trebuie să studieze 
efectele pe care noua legislație le are 
asupra perspectivelor în materie de 
creștere și asupra competitivității 
Europei;

Or. en
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Amendamentul 11
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că recomandările specifice 
fiecărei țări, prezentate în cadrul acestui 
proces, ar trebui să ia în considerare 
progresele înregistrate de fiecare stat 
membru și că dispozițiile naționale privind 
punerea în aplicare a legislației pieței unice 
nu trebuie să urmărească neapărat o 
abordare uniformă;

7. consideră că recomandările specifice 
fiecărei țări, prezentate în cadrul acestui 
proces, ar trebui să ia în considerare 
progresele înregistrate de fiecare stat 
membru și că dispozițiile naționale privind 
punerea în aplicare a legislației pieței unice 
nu trebuie să urmărească neapărat o 
abordare uniformă, ci ar trebui, în schimb, 
să încerce să sporească eficacitatea 
măsurilor adoptate și a rezultatelor 
efective obținute în materie de politici;

Or. it

Amendamentul 12
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că sectoarele-cheie identificate 
de Comisie - serviciile, serviciile 
financiare, transportul, energia și piața 
digitală - rămân decisive pentru integrarea 
completă a pieței unice; consideră, în plus, 
că prioritatea acordată acestor sectoare ar 
trebui să fie asociată eforturilor de a spori 
protecția drepturilor cetățenilor, atât în 
calitate de consumatori, cât și de 
lucrători, relansând o politică industrială 
coerentă și integrată, cu un model de 
competitivitate bazat pe cunoștință și 
inovare, prin intermediul unor investiții 
corespunzătoare în cercetare și educație;

9. consideră că sectoarele-cheie identificate
de Comisie – serviciile, serviciile 
financiare, transportul, energia și piața 
digitală – rămân decisive pentru integrarea 
completă a pieței unice; consideră, în plus, 
că prioritatea acordată acestor sectoare ar 
trebui să fie asociată eforturilor de a spori 
protecția drepturilor cetățenilor, ale 
consumatorilor și lucrătorilor, printre 
altele, relansând o politică industrială 
coerentă și integrată, cu un model de 
competitivitate bazat pe cunoștințe și 
inovare, prin intermediul unor investiții 
corespunzătoare în cercetare și educație;

Or. en



AM\1011045RO.doc 9/29 PE524.583v01-00

RO

Amendamentul 13
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că sectoarele-cheie identificate 
de Comisie - serviciile, serviciile 
financiare, transportul, energia și piața 
digitală - rămân decisive pentru integrarea 
completă a pieței unice; consideră, în plus, 
că prioritatea acordată acestor sectoare ar 
trebui să fie asociată eforturilor de a spori 
protecția drepturilor cetățenilor, atât în 
calitate de consumatori, cât și de 
lucrători, relansând o politică industrială 
coerentă și integrată, cu un model de 
competitivitate bazat pe cunoștință și 
inovare, prin intermediul unor investiții 
corespunzătoare în cercetare și educație;

9. consideră că sectoarele-cheie identificate 
de Comisie – serviciile, serviciile 
financiare, transportul, energia și piața 
digitală – rămân decisive pentru integrarea 
completă a pieței unice; consideră, în plus, 
că pentru a obține un nou nivel de 
creștere economică, relansarea unei 
politici industriale coerente și integrate în 
aceste domenii ar trebui să includă și 
eforturile de a spori protecția drepturilor 
cetățenilor și consumatorilor, precum și
un model de competitivitate bazat pe 
cunoștințe și inovare, prin stimulente 
acordate de UE pentru investiții și acces 
la finanțare, cercetare și dezvoltare și 
sprijin pentru învățământul superior;

Or. en

Amendamentul 14
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. îndeamnă statele membre ale 
Consiliului European să adopte și să 
pună în aplicare rapid noul pachet 
legislativ privind achizițiile publice; 
subliniază importanța achizițiilor publice 
în calitate de vector principal al creșterii, 
în special pentru IMM-uri;

Or. en
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Amendamentul 15
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă Comisia să dezvolte o 
veritabilă politică industrială europeană; 
consideră că reindustrializarea ar trebuie 
să fie o prioritate transsectorială pentru 
Uniune; consideră că această nouă 
politică industrială ar trebui să cuprindă 
respectarea normelor pieței unice, o 
strategie globală privind dimensiunea 
externă a pieței unice bazată pe 
reciprocitate și standarde minime comune 
(în special în domeniul social, al mediului 
și securității), condiții competitive egale în 
ceea ce privește politicile fiscale și de 
protecție a consumatorului, o gestionare 
adecvată a transformărilor și 
restructurării industriale, precum și un 
acces îmbunătățit la capital și 
infrastructuri în vederea sporirii 
competitivității întreprinderilor și 
facilitării accesului acestora la noile 
piețe;

eliminat

Or. en

Amendamentul 16
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă Comisia să dezvolte o 
veritabilă politică industrială europeană; 
consideră că reindustrializarea ar trebuie
să fie o prioritate transsectorială pentru 

10. îndeamnă Comisia să dezvolte o 
veritabilă politică industrială europeană; 
consideră că reindustrializarea ar trebui să 
fie o prioritate transsectorială pentru 
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Uniune; consideră că această nouă politică 
industrială ar trebui să cuprindă respectarea 
normelor pieței unice, o strategie globală 
privind dimensiunea externă a pieței unice 
bazată pe reciprocitate și standarde 
minime comune (în special în domeniul 
social, al mediului și securității), condiții 
competitive egale în ceea ce privește 
politicile fiscale și de protecție a 
consumatorului, o gestionare adecvată a 
transformărilor și restructurării 
industriale, precum și un acces îmbunătățit 
la capital și infrastructuri în vederea 
sporirii competitivității întreprinderilor și 
facilitării accesului acestora la noile piețe;

Uniune; consideră că această nouă politică 
industrială ar trebui să cuprindă respectarea 
normelor pieței unice, o strategie globală 
privind dimensiunea externă a pieței unice,
politici coerente de protecție a 
consumatorului, precum și un acces 
îmbunătățit la capital și infrastructuri în 
vederea sporirii competitivității 
întreprinderilor și facilitării accesului 
acestora la piețe noi;

Or. en

Amendamentul 17
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază faptul că, prin eliminarea 
barierelor din calea liberei circulații a 
persoanelor, a bunurilor, a serviciilor și a 
capitalurilor, piața unică oferă 
întreprinderilor posibilitatea de a 
desfășura activități pe scară mai largă, 
consolidându-le astfel capacitatea de 
inovare, de investiții, de creștere a 
productivității și de creare de locuri de 
muncă;

Or. el

Amendamentul 18
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei să prezinte un plan de 
acțiune detaliat care să cuprindă măsuri 
destinate realizării unei piețe unice în 
domeniul energiei complet integrată și 
interconectată; subliniază necesitatea de a 
oferi consumatorilor prețuri transparente și 
comparabile la energie;

11. solicită Comisiei să prezinte un plan de 
acțiune detaliat care să cuprindă măsuri 
destinate realizării unei piețe unice în 
domeniul energiei complet integrată și 
interconectată; subliniază necesitatea de a 
oferi consumatorilor prețuri transparente și 
comparabile la energie; consideră că toate 
sectoarele serviciilor de utilități trebuie să 
țină pasul cu progresele înregistrate în 
sectorul energetic, astfel încât să se 
asigure un acces universal și prețuri 
accesibile pentru consumatorii 
individuali, familii și întreprinderi;

Or. it

Amendamentul 19
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei să prezinte un plan de 
acțiune detaliat care să cuprindă măsuri 
destinate realizării unei piețe unice în 
domeniul energiei complet integrată și 
interconectată; subliniază necesitatea de a 
oferi consumatorilor prețuri transparente și 
comparabile la energie;

11. solicită Comisiei să prezinte un plan de 
acțiune detaliat care să cuprindă măsuri 
destinate realizării unei piețe unice în 
domeniul energiei complet integrată și 
interconectată; subliniază necesitatea de a 
oferi consumatorilor prețuri transparente și 
comparabile la energie și de a asigura, în 
același timp, protecția consumatorilor 
vulnerabili; 

Or. el

Amendamentul 20
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că îmbunătățirea 
infrastructurii, în special a conexiunilor și 
interoperabilității transfrontaliere, este 
esențială pentru o funcționare eficientă a 
pieței unice; consideră că a un sistem 
european de transport unic, interconectat și 
eficient este esențial pentru a facilita 
circulația bunurilor, persoanelor și 
serviciilor; deplânge, totuși, absența unor 
investiții adecvate esențiale pentru 
realizarea acestor obiective și reiterează 
faptul că ar trebui instituite modalități 
adecvate de finanțare inovatoare pentru 
aceste proiecte;

12. subliniază că îmbunătățirea 
infrastructurii, în special a conexiunilor și 
interoperabilității transfrontaliere, este 
esențială pentru o funcționare eficientă a 
pieței unice; consideră că un sistem 
european de transport unic, interconectat și 
eficient este esențial pentru libera 
circulație a bunurilor, a persoanelor și a 
serviciilor în cadrul pieței unice;
consideră că este esențial să se 
investească suplimentar pentru realizarea 
acestor obiective și reiterează faptul că ar 
trebui instituite instrumente financiare 
diversificate pentru aceste proiecte;

Or. en

Amendamentul 21
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază importanța de a pune în 
aplicare în mod coerent pachetul de 
propuneri concrete prezentat de Comisie 
pentru a dezvolta și completa piața unică 
digitală, în special în ceea ce privește 
accesul universal la internet și 
mecanismele actualizate și transparente
de protecție a consumatorului;

13. subliniază faptul că o aplicare coerentă 
a pachetului de propuneri concrete 
referitor la piața unică digitală, prezentat 
de Comisie, poate contribui la deplină a
pieței unice de către Europa; solicită 
punerea în aplicare a unei politici 
eficiente pentru piața unică digitală, care 
să sporească competitivitatea, 
accesibilitatea, caracterul transfrontalier 
și transparența serviciilor online din 
Europa, oferind un nivel ridicat de 
protecție a consumatorului;

Or. en
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Amendamentul 22
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază importanța de a pune în 
aplicare în mod coerent pachetul de 
propuneri concrete prezentat de Comisie
pentru a dezvolta și completa piața unică 
digitală, în special în ceea ce privește 
accesul universal la internet și 
mecanismele actualizate și transparente de 
protecție a consumatorului;

13. subliniază importanța de a pune în 
aplicare în mod coerent legislația actuală 
și propunerile viitoare pentru a dezvolta și 
completa piața unică digitală, în special în 
ceea ce privește accesul universal la 
internet și mecanismele actualizate și 
transparente de protecție a consumatorului;

Or. en

Amendamentul 23
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază faptul că adoptarea unei 
strategii integrate și actualizate de 
securitate cibernetică este importantă 
pentru reducerea costurilor de participare 
la economia digitală pentru întreprinderi 
și consumatori;

Or. el

Amendamentul 24
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. observă în special importanța de a 
sprijini IMM-urile prin intermediul 
programelor COSME și Orizont 2020;

Or. en

Amendamentul 25
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. consideră că facilitarea accesului la 
finanțare pentru IMM-uri și 
îmbunătățirea fluxurilor financiare în 
cadrul lanțului de aprovizionare, 
incluzând măsuri de combatere a 
întârzierii în efectuarea plăților, ar 
contribui la eliminarea constrângerilor 
legate de lichidități și ar crește capitalul 
circulant al IMM-urilor;

Or. el

Amendamentul 26
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că libera circulație a 
persoanelor și a lucrătorilor în întreaga 
Europă nu este încă finalizată și că sunt 
necesare măsuri mai stricte pentru a 
elimina obstacolele rămase și pentru a 
garanta principiul egalității de tratament 
al lucrătorilor;

16. regretă faptul că, în ciuda dovezilor 
clare care demonstrează importanța pieței 
unice pentru depășirea crizei, libera 
circulație a cetățenilor, în special a 
lucrătorilor și a profesioniștilor în întreaga 
Europă nu este încă finalizată și că sunt 
necesare măsuri mai stricte pentru a 
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elimina obstacolele rămase și pentru a 
stimula creșterea;

Or. en

Amendamentul 27
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că libera circulație a 
persoanelor și a lucrătorilor în întreaga 
Europă nu este încă finalizată și că sunt 
necesare măsuri mai stricte pentru a 
elimina obstacolele rămase și pentru a 
garanta principiul egalității de tratament 
al lucrătorilor;

16. consideră că libera circulație a 
persoanelor în întreaga Europă nu este încă 
finalizată pe deplin; subliniază faptul că 
sunt necesare măsuri suplimentare pentru a 
elimina obstacolele rămase; prin urmare, 
îndeamnă statele membre să pună în 
aplicare integral Directiva privind 
serviciile și Directiva revizuită privind 
recunoașterea reciprocă a calificărilor 
profesionale; subliniază faptul că punerea 
în aplicare a acestor directive în mod 
complet și corect reprezintă un stimulent 
pentru creșterea economică a UE; în plus, 
invită Comisia să tragă la răspundere 
statele membre și să lanseze proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor, 
dacă este cazul;

Or. en

Amendamentul 28
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că libera circulație a 
persoanelor și a lucrătorilor în întreaga 
Europă nu este încă finalizată și că sunt 

16. consideră că libera circulație a 
persoanelor și a lucrătorilor în întreaga 
Europă nu este încă finalizată și că sunt 
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necesare măsuri mai stricte pentru a 
elimina obstacolele rămase și pentru a 
garanta principiul egalității de tratament al 
lucrătorilor;

necesare măsuri mai stricte pentru a 
elimina obstacolele rămase și pentru a 
garanta principiul egalității de tratament al 
lucrătorilor; subliniază necesitatea unei 
dezvoltări echilibrate a pieței interne, 
unde liberalizarea economică deplină să 
fie compensată de progresele necesare în 
sectorul social, în special în ceea ce 
privește drepturile și condițiile 
lucrătorilor la locul de muncă;

Or. it

Amendamentul 29
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază necesitatea de a spori 
transparența și gradul de informare cu 
privire la diferențele de prețuri și 
drepturile consumatorilor pe piața unică, 
precum și necesitatea de a lua măsuri de 
prevenire a discriminării nejustificate 
între consumatori;

Or. el

Amendamentul 30
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută pachetul de propuneri 
legislative cu privire la „Continentul 
conectat: construirea pieței unice a 
telecomunicațiilor, în vederea elaborării 
unui regulament privind siguranța 
produselor de consum și supravegherea 
pieței, precum și cu privire la dezvăluirea 

eliminat
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informațiilor nefinanciare și privind 
diversitatea de către anumite societăți și 
grupuri mari; consideră că aceste 
inițiative pot îmbunătăți drepturile 
consumatorilor, garanta mai bine 
sănătatea și siguranța consumatorilor, 
facilita comerțul cu bunuri și servicii și 
încuraja un nou model de competitivitate; 
solicită, prin urmare, Comisiei să
colaboreze îndeaproape cu Parlamentul și 
Consiliul pentru a ajunge la o concluzie 
într-un termen rezonabil;

Or. en

Amendamentul 31
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută pachetul de propuneri legislative 
cu privire la „Continentul conectat: 
construirea pieței unice a 
telecomunicațiilor, în vederea elaborării 
unui regulament privind siguranța 
produselor de consum și supravegherea 
pieței, precum și cu privire la dezvăluirea 
informațiilor nefinanciare și privind 
diversitatea de către anumite societăți și 
grupuri mari; consideră că aceste 
inițiative pot îmbunătăți drepturile 
consumatorilor, garanta mai bine sănătatea 
și siguranța consumatorilor, facilita 
comerțul cu bunuri și servicii și încuraja 
un nou model de competitivitate; solicită, 
prin urmare, Comisiei să colaboreze 
îndeaproape cu Parlamentul și Consiliul 
pentru a ajunge la o concluzie într-un 
termen rezonabil;

18. salută pachetul de propuneri legislative 
propus în vederea elaborării unui 
regulament privind siguranța produselor de 
consum și consideră că această inițiativă 
poate îmbunătăți drepturile consumatorilor, 
garanta mai bine sănătatea și siguranța 
consumatorilor și facilita comerțul cu 
bunuri și servicii; solicită, prin urmare, 
Comisiei să colaboreze îndeaproape cu 
Parlamentul și Consiliul pentru a ajunge la 
o concluzie într-un termen rezonabil;

Or. en
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Amendamentul 32
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. îndeamnă Comisia să prezinte 
celelalte propuneri anunțate în Actele 
privind piața unică, în special revizuirea 
Directivei privind transparența, 
introducerea unei baze fiscale consolidate 
comune, propunerea legislativă privind 
normele comune europene de recurs 
colectiv și propunerile privind facilitarea 
investițiilor pe termen lung în economia 
reală; solicită Comisiei, de asemenea, să 
pună în aplicare Codul Vamal 
Modernizat, dezvoltând practicile 
armonizate privind vama electronică;

eliminat

Or. en

Amendamentul 33
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. îndeamnă Comisia să prezinte celelalte
propuneri anunțate în Actele privind piața 
unică, în special revizuirea Directivei 
privind transparența, introducerea unei 
baze fiscale consolidate comune, 
propunerea legislativă privind normele 
comune europene de recurs colectiv și 
propunerile privind facilitarea investițiilor 
pe termen lung în economia reală; solicită 
Comisiei, de asemenea, să pună în aplicare 
Codul Vamal Modernizat, dezvoltând 
practicile armonizate privind vama 
electronică;

20. îndeamnă Comisia să nu mai irosească 
timp și resurse cu propuneri referitoare la 
o bază fiscală consolidată comună sau cu 
propunerea legislativă privind normele 
comune europene de recurs colectiv; invită 
Comisia să își îndrepte atenția asupra 
legislației abordabile care va realiza 
creșterea; solicită Comisiei, de asemenea, 
să pună în aplicare Codul Vamal 
Modernizat, dezvoltând practicile 
armonizate privind vama electronică;
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Or. en

Amendamentul 34
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. îndeamnă Comisia să prezinte celelalte 
propuneri anunțate în Actele privind piața 
unică, în special revizuirea Directivei 
privind transparența, introducerea unei 
baze fiscale consolidate comune, 
propunerea legislativă privind normele 
comune europene de recurs colectiv și 
propunerile privind facilitarea investițiilor 
pe termen lung în economia reală; solicită 
Comisiei, de asemenea, să pună în aplicare 
Codul Vamal Modernizat, dezvoltând 
practicile armonizate privind vama 
electronică;

20. îndeamnă Comisia să depună 
eforturile necesare pentru a se asigura că
celelalte propuneri anunțate în Actele 
privind piața unică, în special revizuirea 
Directivei privind transparența, 
introducerea unei baze fiscale consolidate 
comune, propunerea legislativă privind 
normele comune europene de recurs 
colectiv și propunerile privind facilitarea 
investițiilor pe termen lung în economia 
reală sunt aprobate, precum și transpuse 
și puse în aplicare în mod eficient; solicită 
Comisiei, de asemenea, să pună în aplicare 
Codul Vamal Modernizat, dezvoltând 
practicile armonizate privind vama 
electronică;

Or. it

Amendamentul 35
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că reglementarea serviciilor 
financiare ar trebui să ofere informații 
îmbunătățite, o protecție sporită și căi de 
recurs eficiente pentru consumatori; 
subliniază necesitatea de a încheia rapid și 
în mod pozitiv activitatea pe marginea 
propunerilor legislative privind 

21. consideră că reglementarea serviciilor 
financiare ar trebui să ofere informații 
îmbunătățite, o protecție sporită și căi de 
recurs eficiente pentru consumatori; 
subliniază necesitatea de a încheia rapid și 
în mod pozitiv activitatea pe marginea 
propunerilor legislative privind 



AM\1011045RO.doc 21/29 PE524.583v01-00

RO

consumatorii și piața de servicii financiare 
cu amănuntul, în special privind 
documentele cu informații cheie 
referitoare la pachetul de produse de 
investiții cu amănuntul, comparabilitatea 
comisioanelor aferente conturilor de plăți, 
schimbarea conturilor de plăți și accesul la 
conturile de plăți cu funcționalități de bază; 
este de părere că ar trebui prezentate noi 
propuneri, cum ar fi regimul de 
insolvabilitate a consumatorilor, pentru a 
încuraja investiția sigură a economiilor 
private în economia reală;

consumatorii și piața serviciilor financiare 
cu amănuntul, în special privind 
comparabilitatea comisioanelor aferente 
conturilor de plăți, schimbarea conturilor 
de plăți și accesul la conturile de plăți cu 
funcționalități de bază; este de părere că ar 
trebui prezentate noi propuneri, cum ar fi 
regimul de insolvabilitate a consumatorilor, 
pentru a încuraja investiția sigură a 
economiilor private în economia reală;

Or. en

Amendamentul 36
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că reglementarea serviciilor 
financiare ar trebui să ofere informații 
îmbunătățite, o protecție sporită și căi de 
recurs eficiente pentru consumatori; 
subliniază necesitatea de a încheia rapid și 
în mod pozitiv activitatea pe marginea 
propunerilor legislative privind 
consumatorii și piața de servicii financiare 
cu amănuntul, în special privind 
documentele cu informații cheie referitoare 
la pachetul de produse de investiții cu 
amănuntul, comparabilitatea comisioanelor 
aferente conturilor de plăți, schimbarea 
conturilor de plăți și accesul la conturile de 
plăți cu funcționalități de bază; este de 
părere că ar trebui prezentate noi 
propuneri, cum ar fi regimul de 
insolvabilitate a consumatorilor, pentru a 
încuraja investiția sigură a economiilor 
private în economia reală;

21. consideră că reglementarea serviciilor 
financiare ar trebui să ofere informații 
îmbunătățite, o protecție sporită și căi de 
recurs eficiente pentru consumatori; 
subliniază necesitatea de a încheia rapid și 
în mod pozitiv activitatea pe marginea 
propunerilor legislative privind 
consumatorii și piața serviciilor financiare 
cu amănuntul, în special privind 
documentele cu informații cheie referitoare 
la pachetul de produse de investiții cu 
amănuntul, comparabilitatea comisioanelor 
aferente conturilor de plăți, schimbarea 
conturilor de plăți și accesul la conturile de 
plăți cu funcționalități de bază; este de 
părere că noi propuneri, cum ar fi regimul 
specific de insolvabilitate a consumatorilor 
pentru îmbunătățirea actualelor măsuri 
fragmentate și inadecvate, ar trebui 
prezentate pentru a încuraja investiția 
sigură a economiilor private în economia 
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reală;

Or. it

Amendamentul 37
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază necesitatea de a aproba 
rapid și de a transpune în mod adecvat 
legislația privind achizițiile publice și 
concesiunile; consideră că punerea în 
aplicare a acestei reforme oferă 
oportunitatea majoră de a moderniza 
administrația publică, de a-i dezvolta 
potențialul strategic în cadrul Strategiei 
Europa 2020, în special în domeniul 
social și al mediului, și de a îmbunătăți 
calitatea și eficiența cheltuielilor publice 
în conformitate cu cerințele specifice ale 
administrațiilor locale și naționale; 
consideră că acestea reprezintă factorii-
cheie ai punerii în aplicare cu succes a 
normelor privind achizițiile publice și 
concesiunile;

Or. it

Amendamentul 38
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. consideră că noile norme privind 
calificările profesionale reprezintă un pas 
important în direcția îmbunătățirii liberei 
circulații a lucrătorilor și a 
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profesioniștilor; consideră că aceste 
norme trebuie aplicate și implementate 
fără întârziere în scopul de a atinge un 
nivel comun înalt de formare și în scopul 
de a le permite în special tinerilor să 
profite de oportunitățile oferite de cardul 
profesional; în același timp, consideră că 
este necesară o reformă a profesiilor 
reglementate pentru a oferi tinerilor un 
acces mai bun la aceste profesii și pentru 
a crea o piață mai dinamică care să ofere 
garanții adecvate consumatorilor;

Or. it

Amendamentul 39
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. consideră că ar trebui să se depună 
eforturi pentru ca transpunerea și aplicarea 
uniformă a legislației Uniunii în statele 
membre să fie mai transparentă; consideră 
că fiecare directivă ar trebui să fie 
transpusă într-un mod coerent și că toate 
măsurile de transpunere ar trebui să fie 
adoptate pentru a reflecta acordul încheiat 
la nivelul Uniunii;

24. consideră că ar trebui să se depună 
eforturi pentru ca transpunerea și aplicarea 
uniformă a legislației Uniunii în statele 
membre să fie mai transparentă; observă că 
termenele de transpunere sunt depășite în
medie cu nouă luni din cauza unui număr 
din ce în ce mai mare de directive al căror 
termen de transpunere a expirat de doi 
ani sau mai mult; consideră că fiecare 
directivă ar trebui să fie transpusă într-un 
mod coerent și că toate măsurile de 
transpunere ar trebui să fie adoptate pentru 
a reflecta acordul încheiat la nivelul 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 40
Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră, totuși, că statisticile pur 
cantitative referitoare la punerea în aplicare 
a legislației privind piața unică nu sunt 
suficiente și că este necesar să se pună 
accentul pe calitatea modului în care 
legislația este pusă în aplicare în statele 
membre;

25. consideră, totuși, că statisticile pur 
cantitative referitoare la punerea în aplicare 
a legislației privind piața unică nu sunt 
suficiente și că este necesar să se pună 
accentul pe calitatea modului în care 
legislația este pusă în aplicare în statele 
membre, folosind indicatori-cheie 
specifici pentru sectoarele pieței unice 
dezvoltate la nivel european;

Or. it

Amendamentul 41
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. consideră că sprijinirea unor 
inițiative noi de dezvoltare a unor lanțuri 
de aprovizionare transfrontaliere va 
stimula eliminarea barierelor care 
împiedică de mult timp finalizarea pieței 
unice și poate contribui la creșterea 
productivității și a competitivității 
societăților europene la nivelul economiei 
mondiale;

Or. en

Amendamentul 42
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. consideră că ar putea să se 
îmbunătățească în mod considerabil 
coerența și utilizarea efectivă a 
rapoartelor privind „situația integrării 
pieței unice” și a analizelor referitoare la 
„progresul realizat și obstacolele rămase”, 
atașate la Analiza anuală a creșterii; 
solicită în special crearea unui instrument 
analitic pentru integrarea pieței unice, ca 
element al tabloului de bord al pieței 
unice, care să ia în considerare indicatori 
de performanță economici și normativi; 
consider că indicatorii compoziți 
concepuți în acest sens ar pune la 
dispoziție o bază justificativă mai bună și 
o legătură între realitățile pieței unice și 
ciclului anual al semestrului european și 
ar permite identificarea unor tipare de 
integrare economică care ar documenta 
recomandările specifice fiecărei țări;

Or. en

Amendamentul 43
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. ia act cu surprindere de afirmația 
conform căreia statele membre sunt 
singurele responsabile de durata tuturor 
procedurilor de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor; se îngrijorează în special cu 
privire la faptul că durata litigiilor privind 
serviciile este cea mai îndelungată (în 
medie 49,8 de luni);

27. regretă durata medie a procedurilor de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în 
special faptul că durata litigiilor privind 
serviciile este cea mai îndelungată (în 
medie 49,8 luni); invită statele membre să 
colaboreze mai eficient cu Comisia pentru 
a soluționa cazurile mai rapid și invită 
Comisia să realizeze „verificări” 
aprofundate ale măsurilor naționale care 
sunt în detrimentul pieței unice;

Or. en
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Amendamentul 44
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. ia act cu surprindere de afirmația 
conform căreia statele membre sunt 
singurele responsabile de durata tuturor 
procedurilor de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor; se îngrijorează în special cu 
privire la faptul că durata litigiilor privind 
serviciile este cea mai îndelungată (în 
medie 49,8 de luni);

27. ia act cu surprindere de afirmația 
conform căreia statele membre sunt 
singurele responsabile de durata tuturor 
procedurilor de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor; se îngrijorează în special cu 
privire la faptul că durata litigiilor privind 
serviciile este cea mai îndelungată (în 
medie 49,8 luni); consideră că procedurile 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
au evidențiat o serie de limitări în ceea ce 
privește abordarea și corectarea rapidă a 
deficiențelor în implementarea și 
aplicarea dispozițiilor privind piața unică;

Or. en

Amendamentul 45
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. este de părere că procedurile de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor ar 
trebui, în orice situație, să fie considerate 
drept ultima soluție, iar acestea ar trebui 
să fie utilizate doar după ce au fost 
întreprinse o serie de încercări de a 
coordona și corecta situația și că este de 
dorit să se recurgă la instrumentul „EU 
Pilot� și la alte proceduri înainte de a 
intenta o acțiune împotriva unui stat 
membru în fața Curții de Justiție;

28. este de părere că procedurile de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor ar 
trebui să fie considerate o soluție de ultimă 
instanță, care ar trebui să fie utilizate doar 
după ce au fost întreprinse încercări de a 
coordona și corecta situația și că, prin 
urmare, Comisia ar trebui să promoveze 
utilizarea instrumentului „EU Pilot� și a 
altor proceduri înainte de a intenta o 
acțiune împotriva unui stat membru în fața 
Curții de Justiție; în afară de aceasta, 
insistă asupra faptului că fiecare efort 
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depus ar trebui să vizeze utilizarea mai 
strictă a procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor în cazul 
încălcării legislației Uniunii în domeniul 
pieței unice și că statele membre și 
Consiliului European ar trebui să 
continue crearea de proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor în 
cadrul revizuirilor viitoare ale TFUE;

Or. en

Amendamentul 46
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. solicită statelor membre să intensifice 
eforturile în direcția modernizării 
administrației publice, inclusiv prin 
punerea rapidă în aplicare a măsurilor 
legate de e-Guvernare, e-Sănătate, 
facturarea electronică, achizițiile publice 
electronice, cu scopul de a pune la 
dispoziție servicii digitale mai numeroase 
și mai bune pentru cetățeni și întreprinderi 
în întreaga Europă, precum și de a reduce 
costurile și a îmbunătăți eficiența sectorului 
public;

31. solicită statelor membre să pună pe 
deplin în aplicare măsurile prevăzute de 
agenda digitală și să intensifice eforturile 
în direcția modernizării administrației 
publice, inclusiv prin punerea rapidă în 
aplicare a măsurilor legate de e-Guvernare, 
e-Sănătate, facturarea electronică, 
achizițiile publice electronice, cu scopul de 
a pune la dispoziție servicii digitale mai 
numeroase și mai bune pentru cetățeni și 
întreprinderi în întreaga Europă, precum și 
de a reduce costurile și de a îmbunătăți 
eficiența sectorului public;

Or. it

Amendamentul 47
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. solicită statelor membre să se asigure 
că se acordă resurse adecvate rețelei 

32. observă că rețeaua de soluționare a 
problemelor, SOLVIT, nu este utilizată la 
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SOLVIT și ghișeelor unice, astfel cum 
prevede Directiva privind serviciile; 
solicită atât Comisiei cât și statelor 
membre să adopte noi măsuri pentru a 
difuza informația cu privire la 
disponibilitatea acestor instrumente în 
rândul întreprinderilor și antreprenorilor;

capacitatea sa; solicită statelor membre să 
se asigure că rețelei SOLVIT și ghișeelor 
unice li se acordă resurse adecvate, astfel 
cum prevede Directiva privind serviciile; 
solicită atât Comisiei, cât și statelor 
membre să adopte noi măsuri pentru a 
disemina informații cu privire la 
disponibilitatea acestor instrumente în 
rândul întreprinderilor și antreprenorilor;

Or. en

Amendamentul 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. solicită statelor membre să se asigure 
că se acordă resurse adecvate rețelei 
SOLVIT și ghișeelor unice, astfel cum 
prevede Directiva privind serviciile; 
solicită atât Comisiei cât și statelor 
membre să adopte noi măsuri pentru a 
difuza informația cu privire la 
disponibilitatea acestor instrumente în 
rândul întreprinderilor și antreprenorilor;

32. solicită statelor membre să se asigure 
că rețelei SOLVIT și ghișeelor unice li se 
acordă resurse adecvate, astfel cum 
prevede Directiva privind serviciile; 
solicită atât Comisiei, cât și statelor 
membre să adopte noi măsuri pentru a 
disemina informații cu privire la 
disponibilitatea acestor instrumente în 
rândul întreprinderilor și antreprenorilor; 
consideră, în plus, că statele membre ar 
trebui să inițieze un schimb de bune 
practici mai intens și mai amplu;

Or. en

Amendamentul 49
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. observă utilizarea în continuă creștere 33. observă că utilizarea portalurilor 
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a portalurilor „Europa ta și „Europa ta -
Consiliere, care ar trebui să fie în măsură 
să furnizeze informații necesare oricărei 
persoane care călătorește pe teritoriul 
Uniunii Europene; este conștient, în 
același timp, că nivelul mobilității în 
Europa este încă scăzut și se limitează 
deseori la un număr restrâns de persoane 
sau grupuri sociale bine educate sau 
înstărite;

„Europa ta și „Europa ta - Consiliere crește 
constant și că acestea ar trebui să fie în 
măsură să furnizeze informații necesare 
oricărei persoane care călătorește pe 
teritoriul Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 50
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. salută „lunile pieței unice”, 
eveniment care în perioada 23 septembrie-
23 octombrie a reunit cetățeni din toată 
Europa, factori de decizie, experți și lideri 
din UE în cadrul unei dezbateri online și 
al evenimentelor naționale respective, 
pentru a discuta despre progresul realizat 
până acum, despre provocările rămase și 
despre ideile privind viitorul pieței unice 
și solicită Comisiei să evalueze atent 
preocupările și sugestiile exprimate de 
participanți; invită Comisia să evalueze 
formatul și eficiența exercițiului din 2013, 
inclusiv capacitatea acestuia de a intra în 
contact cu cetățeni, întreprinderi și 
consumatori și de a le oferi acestora 
ocazia reală de a contribui la conturarea 
pieței unice;

Or. en


