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Amendamentul 1
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât existența efectivă a unei piețe 
interne operaționale este imperativă pentru 
crearea unui mediu economic stabil și 
inovator în care consumatorii să se simtă 
liberi să consume, iar întreprinderile libere 
să creeze noi locuri de muncă;

A. întrucât existența efectivă a unei piețe 
interne operaționale este imperativă pentru 
crearea unui mediu economic stabil și 
inovator în care consumatorii să poată 
achiziționa bunuri și servicii de calitate la 
un preț cât mai mic, iar întreprinderile să 
poată crea noi locuri de muncă;

Or. fr

Amendamentul 2
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât salută publicarea Tabloului de 
bord al pieței interne, care contribuie la 
reducerea deficitului de transpunere;

G. întrucât publicarea Tabloului de bord al 
pieței interne poate contribui la reducerea 
deficitului de transpunere, însă este 
necesar să se adopte o abordare orientată 
mai mult asupra calității, care să vizeze, 
dincolo de cifre, identificarea cauzelor 
acestui deficit;

Or. fr

Amendamentul 3
Róża Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât Tabloul de bord al pieței interne 
și Tabloul de bord al pieței de consum au 

H. întrucât, deși Tabloul de bord al pieței 
interne și Tabloul de bord al pieței de 
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obiectivul comun de a îmbunătăți 
funcționarea pieței interne;

consum au metodologii, domenii de 
aplicare și seturi diferite de indicatori, 
obiectivul lor general comun este de a 
îmbunătăți funcționarea pieței interne;

Or. en

Amendamentul 4
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât persistența cazurilor de lipsă 
de transpunere sau de transpunere 
incorectă nu se datorează neapărat 
reticenței statelor membre, ci poate fi 
cauzată de o lipsă de claritate sau de 
coerență a legislației europene în cauză și 
întrucât se dorește ca tabloul de bord să 
nu constituie doar un instrument de 
presiune asupra statelor membre, ci și un 
instrument de dialog care să permită o 
mai bună înțelegere a dificultăților cu 
care se confruntă acestea din urmă în 
transpunerea legislației;

Or. fr

Amendamentul 5
Róża Thun Und Hohenstein, Iliana Ivanova

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât, luând în considerare trecerea 
generală de la procesul legislativ la 
procesul de aplicare în ceea ce privește 
piața internă, Tabloul de bord al pieței 
interne ar trebui să ofere periodic 

O. întrucât, luând în considerare trecerea 
generală de la procesul legislativ la 
procesul de aplicare în ceea ce privește 
piața internă, Tabloul de bord al pieței 
interne ar trebui să ofere periodic 
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informații mai detaliate privind aplicarea și 
respectarea legislației privind piața internă, 
inclusiv indicatorii gradului de deschidere 
efectivă a piețelor individuale, permițând 
astfel un proces mai fiabil de urmărire a 
evoluției și a tendințelor;

informații mai detaliate privind aplicarea și 
respectarea legislației privind piața internă, 
inclusiv indicatori obiectivi referitori la 
funcționarea pieței interne, permițând 
astfel un proces mai fiabil de urmărire a 
evoluției și a tendințelor;

Or. en

Amendamentul 6
Róża Thun Und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Considerentul Oa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Qa. întrucât deputații din Parlamentul 
European ar trebui să-i informeze pe 
cetățenii pe care îi reprezintă cu privire la 
punerea în aplicare a legislației 
referitoare la piața internă care îi 
afectează și cu privire la modurile în care 
își pot exercita drepturile; 

Or. en

Amendamentul 7
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Considerentul Oa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Oa. întrucât Comisia pentru piața internă 
și protecția consumatorilor din 
Parlamentul European a oferit informații 
utile privind punerea în aplicare, 
transpunerea și controlul aplicării unor 
instrumente legislative-cheie privind piața 
internă, prin rapoarte din proprie 
inițiativă, studii, ateliere și audieri, și va 
continua aceste activități și în viitor;
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Or. en

Amendamentul 8
Róża Thun Und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. speră că va exista o strânsă colaborare 
între Comisie și statele membre și că 
acestea își vor asuma în comun 
responsabilitatea pentru exploatarea pe 
deplin a potențialului pieței interne; solicită 
Comisiei să facă în totalitate uz de 
prerogativele sale pentru a asigura o 
aplicare efectivă a normelor pieței interne, 
inclusiv o monitorizare eficientă a pieței, 
precum și armonizarea și simplificarea în 
continuare a legislației și alte instrumente 
de reducere a sarcinii administrative asupra 
cetățenilor și întreprinderilor;

2. îndeamnă statele membre să colaboreze 
strâns cu Comisia și între ele, să își asume 
partea de responsabilitate și să participe 
la exploatarea pe deplin a potențialului 
pieței interne; solicită Comisiei să facă în 
totalitate uz de prerogativele sale pentru a 
asigura o aplicare efectivă a normelor 
pieței interne, inclusiv o monitorizare 
eficientă a pieței, precum și armonizarea și 
simplificarea în continuare a legislației și 
alte instrumente de reducere a sarcinii 
administrative asupra cetățenilor și 
întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 9
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că este important să se 
acționeze într-o fază mai timpurie pentru 
a limita riscul unui deficit de transpunere 
și că statele membre ar trebui să fie 
sprijinite într-o mai mare măsură de 
Comisie în cursul perioadei de 
transpunere; consideră că acest sprijin ar 
trebui în special să ia forma unui dialog și 
a unor schimburi mai intense de 
informații, pentru a anticipa eventualele 
probleme și a încerca rezolvarea lor 
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înainte de expirarea termenului de 
transpunere;

Or. fr

Amendamentul 10
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. sprijină în special ideea unei puternice 
implicări a parlamentelor naționale și a 
altor părți interesate în procesul de 
negociere și de transpunere;

3. sprijină în special ideea unei puternice 
implicări a parlamentelor naționale și a 
altor părți interesate, ca de exemplu 
partenerii sociali, în procesul de negociere 
și de transpunere;

Or. fr

Amendamentul 11
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. sprijină în special ideea unei puternice 
implicări a parlamentelor naționale și a 
altor părți interesate în procesul de 
negociere și de transpunere;

3. sprijină în special ideea unei puternice 
implicări și a unei colaborări strânse a 
parlamentelor naționale și a altor părți 
interesate, ca de exemplu partenerii 
sociali, atât în procesul de negociere, cât și
în cel de transpunere;

Or. el



PE430.618v02-00 8/19 AM\796578RO.doc

RO

Amendamentul 12
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază importanța unui dialog 
deschis și a unei cooperări mai strânse 
între parlamentele naționale și 
Parlamentul European în vederea 
discutării și analizării în detaliu a 
problemelor întâlnite de statele membre în 
cursul procesului de transpunere, având 
în vedere că transpunerea și punerea în 
aplicare corectă a directivelor la nivel 
național sunt precondiții de bază pentru 
funcționarea eficace a pieței interne, 
pentru concurență și pentru stabilitatea 
economică și socială a UE;

Or. el

Amendamentul 13
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită Comisiei să organizeze un forum 
anual privind piața internă, care să 
reunească reprezentanți ai instituțiilor UE 
și ai statelor membre, precum și alte părți 
interesate pentru a stabili un angajament 
mai clar față de transpunerea, aplicarea și 
respectarea legislației privind piața internă;

4. solicită Comisiei să organizeze un forum 
anual privind piața internă, care să 
reunească reprezentanți ai instituțiilor UE 
și ai statelor membre, precum și alte părți 
interesate, ca de exemplu partenerii 
sociali, pentru a stabili un angajament mai 
clar față de transpunerea, aplicarea și 
respectarea legislației privind piața internă;

Or. fr
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Amendamentul 14
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că un astfel de forum 
privind piața internă ar trebui să 
constituie o platformă importantă pentru 
schimbul de bune practici dintre 
administrațiile naționale;

Or. en

Amendamentul 15
Róża Thun Und Hohenstein, Iliana Ivanova

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită Comisiei să includă în Tabloul 
de bord al pieței interne informații mai 
detaliate cu privire la aplicarea și 
respectarea legislației privind piața internă, 
inclusiv indicatori ai gradului de 
deschidere efectivă a piețelor individuale;

5. solicită Comisiei să includă în Tabloul 
de bord al pieței interne informații mai 
detaliate cu privire la aplicarea și 
respectarea legislației privind piața internă, 
inclusiv indicatori obiectivi referitori la 
funcționarea pieței interne;

Or. en

Amendamentul 16
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră utilă anexarea sistematică 
de către Comisie la tabloul de bord al 
pieței interne a unor informații care să 
vizeze unul sau mai multe domenii sau 
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texte, cum a procedat cu suplimentul legat 
de achizițiile publice;

Or. fr

Amendamentul 17
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită publicarea concomitentă a 
Tabloului de bord al pieței interne și al 
Tabloului de bord al pieței de consum, deși 
înțelege că cel dintâi este publicat de două 
ori pe an, pe când cel din urmă numai o 
singură dată; aceasta ar permite astfel o 
privire de ansamblu mai bună asupra 
dezvoltării pieței interne;

6. solicită publicarea concomitentă și cu 
aceeași frecvență a Tabloului de bord al 
pieței interne și a Tabloului de bord al 
pieței de consum, ceea ce ar permite o 
privire de ansamblu mai bună asupra 
dezvoltării pieței interne și o coordonare 
sporită a activității din aceste două 
domenii, păstrând însă caracteristicile 
specifice ale celor două instrumente;

Or. fr

Amendamentul 18
Róża Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită publicarea concomitentă a 
Tabloului de bord al pieței interne și al
Tabloului de bord al pieței de consum, deși 
înțelege că cel dintâi este publicat de două 
ori pe an, pe când cel din urmă numai o 
singură dată; aceasta ar permite astfel o 
privire de ansamblu mai bună asupra 
dezvoltării pieței interne;

6. solicită publicarea concomitentă a 
Tabloului de bord al pieței interne, a 
raportului SOLVIT, a raportului 
Serviciului de orientare pentru cetățeni și 
a Tabloului de bord al pieței de consum, 
pentru a oferi o privire de ansamblu asupra 
dezvoltării pieței interne;

Or. en
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Amendamentul 19
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită Comisia să examineze noi 
modalități de eliminare a barierelor 
rămase pentru a finaliza realizarea pieței
interne, inclusiv crearea unui „test 
privind piața internă” care să se aplice 
tuturor noilor propuneri legislative ale 
UE, cu scopul de a garanta că noile 
măsuri propuse nu subminează piața 
internă;

Or. en

Amendamentul 20
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită organizarea unui eveniment 
bianual de către Parlament și Comisie 
pentru a marca lansarea noului Tablou 
de bord al pieței interne; sugerează ca 
acest eveniment să sensibilizeze publicul 
larg cu privire la rezultatele Tabloului de 
bord al pieței interne, contribuind astfel la 
creșterea presiunii reciproce în vederea
unei respectări mai riguroase a legislației;

Or. en
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Amendamentul 21
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 6b(nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. consideră că Tabloul de bord al pieței 
interne se suprapune în multe privințe cu 
evaluarea anuală de către Comisie a 
punerii în aplicare a legislației 
comunitare; încurajează așadar Comisia 
să utilizeze evaluarea anuală într-un mod 
mai strategic, concentrându-se pe domenii 
de politică verticale, ceea ce ar putea oferi 
Tabloului de bord al pieței interne o 
analiză calitativă mai bună; 

Or. en

Amendamentul 22
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 6b(nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. solicită Comisiei să prezinte un 
rezumat mai accesibil al Tabloului de 
bord al pieței interne; sugerează ca 
rezumatul să fie publicat împreună cu 
Tabloul de bord al pieței interne și să 
contribuie la sensibilizarea publicul larg 
cu privire la problemele identificate în 
tablou;

Or. en
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Amendamentul 23
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că există o legătură clară 
între transpunerea corectă și la timp a 
legislației privind piața internă și calitatea 
legislației originale; atrage atenția așadar 
asupra importanței activității realizate în 
amonte, inclusiv a unui angajament de a 
respecta principiile unei mai bune 
legiferări, a consultării cuprinzătoare cu 
statele membre privind transpunerea și 
metodele de asigurare a respectării 
legislației și a necesității de a realiza 
evaluări de impact detaliate; 

Or. en

Amendamentul 24
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită Comisia să creeze o serie de 
grupuri privind transpunerea, în cadrul 
cărora administrațiile naționale să poată 
face schimb de bune practici și să discute 
problemele comune întâlnite în 
transpunerea în legislația națională a 
actelor legislative de armonizare totală 
extrem de complexe;

Or. en
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Amendamentul 25
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. propune, în această privință, 
includerea unui indicator care să distingă 
directivele care prevăd măsuri de 
armonizare totală sau de armonizare 
minimă, pentru a stabili dacă 
transpunerea întârziată sau incorectă a 
acestora este cauzată de complexitatea 
directivei;

Or. en

Amendamentul 26
Róża Thun Und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă statele membre să ofere 
Comisiei tabele de concordanță care să 
conțină informații detaliate cu privire la 
măsurile naționale luate pentru 
transpunerea directivelor pentru ca aceasta 
să poată oferi mai multe informații 
referitoare la calitatea transpunerii; 

10. îndeamnă statele membre să ofere 
Comisiei tabele de concordanță care să 
conțină informații detaliate cu privire la 
măsurile naționale luate pentru 
transpunerea directivelor pentru ca aceasta 
să poată oferi mai multe informații 
referitoare la calitatea transpunerii; invită 
Comisia să identifice bune practici de 
transpunere corectă și la timp și să le 
comunice statelor membre;

Or. en

Amendamentul 27
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă statele membre să ofere 
Comisiei tabele de concordanță care să 
conțină informații detaliate cu privire la 
măsurile naționale luate pentru 
transpunerea directivelor pentru ca aceasta 
să poată oferi mai multe informații 
referitoare la calitatea transpunerii;

10. îndeamnă statele membre să ofere 
Comisiei tabele de concordanță care să 
conțină informații detaliate cu privire la 
măsurile naționale luate pentru 
transpunerea directivelor pentru ca aceasta 
să poată oferi mai multe informații 
referitoare la calitatea transpunerii; invită 
statele membre, de asemenea, să dezvolte 
orientările și schimburile de bune practici 
existente pentru a lua măsuri directe și 
precise de soluționare a actualului deficit 
de transpunere;  

Or. el

Amendamentul 28
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. constată că numărul disproporționat 
de proceduri privind neîndeplinirea 
obligațiilor este un semn clar că statele 
membre au avut dificultăți în 
transpunerea anumitor aspecte ale 
legislației; sugerează așadar includerea 
acestor informații în Tabloul de bord al 
pieței interne, iar Comisiei să țină cont de 
ele și să le folosească drept bază pentru 
revizuirea sau modificarea legislației 
existente;

Or. en
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Amendamentul 29
Róża Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că statele membre ar trebui 
să consolideze cooperarea eficientă între 
autoritățile naționale, regionale și locale 
implicate în aplicarea normelor pieței 
interne prin garantarea și consolidarea 
funcției pieței interne în cadrul 
administrațiilor lor naționale;

11. consideră că statele membre ar trebui 
să consolideze cooperarea eficientă între 
autoritățile naționale, regionale și locale 
implicate în aplicarea normelor pieței 
interne prin garantarea și consolidarea unei
funcții de coordonare a pieței interne în 
cadrul administrațiilor lor naționale;

Or. en

Amendamentul 30
Róża Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază nevoia pentru o formare și 
educare corespunzătoare a funcționarilor 
publici și a autorităților judiciare în 
domeniul normelor pieței interne;

12. invită statele membre să ofere
funcționarilor publici și autorităților 
judiciare de la nivel național cursuri de 
formare periodice în domeniul normelor 
pieței interne în cadrul programelor și 
rețelelor comunitare existente;

Or. en

Amendamentul 31
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază nevoia pentru o formare și 
educare corespunzătoare a funcționarilor 

12. subliniază nevoia pentru o formare și 
educare corespunzătoare a funcționarilor 
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publici și a autorităților judiciare în 
domeniul normelor pieței interne;

publici și a autorităților judiciare de la 
nivel național și local în domeniul 
normelor pieței interne;

Or. en

Amendamentul 32
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia să vadă legislația 
privind piața internă drept un proces 
circular, în care evaluările ex-post ar 
trebui să aibă un rol important și să fie 
folosite pentru a stabili dacă legislația 
respectă sau depășește evaluarea de 
impact inițială, iar dacă nu, pentru a 
stabili în ce mod ar trebui modificată sau 
reformată pentru a garanta că își 
îndeplinește obiectivele originale; 

Or. en

Amendamentul 33
Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră că informațiile despre 
piața internă publicate de Comisie pe 
Internet sunt cuprinzătoare, dar prea 
fragmentate; invită Comisia să 
transforme și să consolideze portalul 
„Europa voastră-Întreprinderi”, cu 
participarea rețelei Enterprise Europe 
Network, drept punct de informare 
electronic unic referitor la piața internă și 
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adresat agenților economici, pentru a 
evita structurile paralele inutile și 
costisitoare și a valorifica sinergiile 
posibile, în special în ceea ce privește 
informațiile care trebuie furnizate în 
conformitate cu Directiva privind 
serviciile1;

Or. de

Amendamentul 34
Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 14b(nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. subliniază rolul-cheie al rețelei 
Enterprise Europe Network, care le 
permite IMM-urilor să valorifice 
oportunitățile oferite de piața unică; 
subliniază că obligațiile birocratice 
consumă resurse prețioase, împiedicând 
astfel o concentrare sporită asupra 
sarcinii principale a rețelei Enterprise 
Europe Network, și anume de a oferi 
IMM-urilor asistență personalizată; invită 
Comisia să folosească mai mult rețeaua 
Enterprise Europe Network pentru 
difuzarea direcționată de informații și să 
reducă birocrația pentru partenerii 
rețelei; 

Or. de

Amendamentul 35
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 15
                                               
1 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în 
cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că statele membre ar trebui, 
cu sprijinul Comisiei, să-și îmbunătățească 
capacitatea mecanismelor de rezolvare a 
problemelor, în special SOLVIT, pentru a 
oferi căi de atac mai eficiente; invită statele 
membre să consolideze și mai mult rețelele 
centrelor SOLVIT prin alocarea de resurse 
financiare și umane suplimentare;

15. consideră că statele membre ar trebui, 
cu sprijinul Comisiei, să-și îmbunătățească 
capacitatea mecanismelor de rezolvare a 
problemelor, în special SOLVIT, pentru a 
oferi căi de atac mai eficiente; subliniază 
că experiențele dobândite prin SOLVIT ar 
trebui să fie luate în considerare în 
procesul de elaborare de politici la nivel 
național și comunitar și să aibă drept 
rezultat modificări structurale sau 
normative, dacă este cazul; invită statele 
membre să consolideze și mai mult rețelele 
centrelor SOLVIT prin alocarea de resurse 
financiare și umane suplimentare; 

Or. el

Amendamentul 36
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia să ia măsurile 
necesare pentru a crește vizibilitatea 
centrelor SOLVIT și a serviciilor lor 
gratuite de soluționare a problemelor în 
rândul întreprinderilor și cetățenilor 
europeni;

Or. en


