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Amendamentul 51
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. salută raportul privind integrarea 
pieței unice din 2014 și sprijină cu 
hotărâre eforturile Comisiei de a integra 
în continuare piața unică în 
considerentele semestrului european;

Or. en

Amendamentul 52
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește opinia sa potrivit căreia 
primul raport privind starea integrării pieței 
unice a fost insuficient și incomplet; 
consideră, prin urmare, că viitoarele 
rapoarte ar trebuie să fie mai clare în ceea 
ce privește deficiențele actuale din anumite 
state membre, să furnizeze orientări 
concrete referitoare la posibilele soluții și 
avantaje preconizate și să indice pârghii 
eficiente pentru stimularea creșterii și a 
competitivității și, prin urmare, pentru 
crearea de locuri de muncă, care, împreună, 
să asigure un răspuns concret la criza 
socială și economică actuală;

4. reamintește opinia sa potrivit căreia 
primul raport privind starea integrării pieței 
unice a fost insuficient și incomplet; 
consideră, prin urmare, că viitoarele 
rapoarte ar trebui să fie mai clare în ceea 
ce privește deficiențele actuale din anumite 
state membre, să furnizeze orientări 
concrete referitoare la posibilele soluții și 
avantaje preconizate și să indice pârghii 
eficiente pentru stimularea creșterii și a 
competitivității și, prin urmare, pentru 
crearea de locuri de muncă, care, împreună, 
să asigure un răspuns concret la criza 
socială și economică actuală; consideră că 
procesul de creare de locuri de muncă ar 
trebui să se axeze în special pe 
combaterea șomajului în rândul tinerilor 
din Uniune;

Or. en
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Amendamentul 53
Andreas Schwab,

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită ca viitoarele recomandări 
specifice pentru fiecare țară din cadrul 
ciclului semestrului european din 2014 să 
reflecte constatările din raportul privind 
integrarea pieței unice într-un mod mai 
puternic și mai strict decât recomandările 
specifice pentru fiecare țară din 2013;

Or. en

Amendamentul 54
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. la fel ca și Comisia, este îngrijorat cu 
privire la fragmentarea politicilor și a 
măsurilor de impunere din cadrul Uniunii 
care constituie obstacole în calea bunei 
funcționări a pieței unice, în special 
distorsiuni pe piață și concurență neloială 
care prejudiciază atât întreprinderile, cât 
și consumatorii și care împiedică 
consolidarea fiscală; solicită Comisiei să 
ia măsuri adecvate și eficace în această 
privință, de asemenea, pentru a 
impulsiona statele membre să elaboreze 
politici fiscale coordonate favorabile 
creșterii economice, transferând sarcina 
fiscală de la forța de muncă la baze 
fiscale legate de proprietate și poluare;

Or. en

Amendamentul 55
Sergio Gaetano Cofferati,
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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; subliniază nevoia 
de investiții considerabile în 
infrastructura energetică;

Or. en

Amendamentul 56
Sergio Gaetano Cofferati

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 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; subliniază 
importanța investițiilor orientate, în 
special pentru banda largă fixă și mobilă; 
solicită măsuri speciale pentru a se depăși 
diferențele mari persistente dintre statele 
membre în ceea ce privește prețurile 
comunicațiilor electronice, care au un 
impact negativ asupra consumatorilor și a 
întreprinderilor; între timp, consideră că 
este esențial să se implementeze o 
strategie globală și actuală de securitate 
cibernetică; 

Or. en
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Amendamentul 57
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră că este esențial să se 
asigure un acces deplin și universal la 
servicii de sănătate și reamintește că 
statele membre încă trebuie să 
implementeze toate măsurile necesare 
pentru a ajuta pacienții să își exercite 
drepturile lor la asistență medicală 
transfrontalieră; 

Or. en

Amendamentul 58
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. sprijină inițiativa adoptată la nivelul 
UE pentru a completa eforturile la nivel 
național de creștere a microcreditelor și de 
stimulare a antreprenoriatului în domeniul 
social;

15. sprijină inițiativa adoptată la nivelul 
UE pentru a completa eforturile la nivel 
național de creștere a microcreditelor și de 
stimulare a antreprenoriatului în domeniul 
social, inclusiv sprijinirea băncilor de 
dezvoltare care oferă împrumuturi la rate 
mai mici decât băncile comerciale pentru 
a oferi asistență IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 59
Sergio Gaetano Cofferati

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

15a. salută faptul că, între prioritățile 
stabilite de Comisie în cadrul analizei 
anuale a creșterii pentru 2014 și al 
raportului privind integrarea pieței unice, 
dezvoltarea unor forme de finanțare 
alternativă a IMM-uri se află printre 
primele; sprijină cu hotărâre obiectivul de 
a dezvolta obligațiuni specifice și piețe 
dedicate de burse de valori pentru IMM-
uri și solicită Comisiei și statelor membre 
să urmărească în mod eficace acest 
obiectiv;

Or. en

Amendamentul 60
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. subliniază relevanța obstacolelor în 
calea funcționării pieței unice cauzate de 
fragmentarea pieței de servicii financiare 
cu amănuntul, astfel cum a subliniat 
Comisia în raportul privind integrarea 
pieței unice, în special în legătură cu 
ratele dobânzilor extrem de divergente 
pentru împrumuturile bancare, care au 
un impact puternic asupra 
consumatorilor, gospodăriilor și IMM-
urilor; este convins că aceste diferențe 
împiedică accesul efectiv la finanțare și 
are un impact negativ asupra economiei 
reale; este îngrijorat cu privire la 
evaluarea negativă a consumatorilor în 
legătură cu fragmentarea și rezultatele 
nesatisfăcătoare ale serviciilor financiare 
cu amănuntul, în special în ceea ce 
privește conturile bancare, ipotecile, 
pensiile private și valorile mobiliare;
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Amendamentul 61
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. observă că amploarea actuală a 
datoriei private afectează grav potențialul 
pieței unice de creștere economică internă 
și constituie o amenințare gravă – cel 
puțin în calitate de datorie publică – la 
adresa rezistenței și competitivității 
economiei europene; consideră că sunt 
instrumente-cheie necesare, pentru 
relansarea cererii interne și a creșterii pe 
piața internă, scheme de insolvență și 
instrumente speciale pentru reducerea și 
restructurarea substanțiale ale datoriei 
private care să fie concepute pentru 
consumatori, gospodării și IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 62
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. ia act de structura ajustată a celei de 
a doua ediții a raportului privind 
integrarea pieței unice; salută faptul că, 
astfel, Comisia a răspuns și cererilor 
Parlamentului exprimate în rezoluția sa 
din 7 februarie 2013; observă că o serie 
de măsuri subliniate în respectiva 
rezoluție s-a dovedit deja că duce la o 
îmbunătățire a punerii în aplicare și a 
executării legislației UE, incluzând 
utilizarea mai strictă a instrumentului 
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„EU Pilot”;

Or. en

Amendamentul 63
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. salută raportul privind „Lanțurile 
valorice internaționale din cadrul și din 
afara UE” ca un exemplu pozitiv de 
utilizare a indicatorilor speciali pentru a 
evalua integrarea pieței unice, 
acordându-se o atenție specială 
răspândirii sistemelor de producție în UE; 
subliniază legătura dintre integrarea din 
cadrul și din afara UE și evidențiază 
nevoia unei relații echilibrate care 
salvgardează producția economică a UE; 
subliniază importanța politicilor 
macroeconomice și industriale care 
dezvoltă un lanț valoric intens în cadrul 
UE, cu scopul de a răspândi sisteme de 
producție extrem de productive și 
competitive care conectează serviciile cu 
sectoarele producătoare și primare din 
centrul și de la periferia economiei UE, 
prin exploatarea potențialelor specifice 
ale tuturor țărilor și regiunilor; 

Or. en

Amendamentul 64
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. este de părere că procedurile de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor ar 

28. este de părere că procedurile de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor ar 
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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;

trebui să fie utilizate după ce a fost 
întreprinsă 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;

Or. en


