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Amendamentul 1
Simon Busuttil, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că funcționarea adecvată a 
pieței unice sprijină spațiul european de 
libertate, securitate și justiție și contribuie 
la consolidarea modelului european al 
economiei sociale de piață;

1. subliniază că funcționarea adecvată a 
pieței unice sprijină spațiul european de 
libertate, securitate și justiție și contribuie 
la consolidarea modelului european al 
economiei sociale de piață; recunoaște 
totodată că stabilirea unui spațiu 
european de libertate, securitate și justiție 
va consolida piața unică și, în special, 
protecția consumatorilor;

Or.en

Amendamentul 2
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. îndeamnă statele membre să asigure 
transpunerea, punerea în aplicare și 
respectarea legislației pieței unice în timp 
util și în mod corect pentru a atinge 
obiectivul de concurență loială și a face 
din UE un spațiu în care libera circulație 
și un nivel înalt de protecție a 
consumatorilor sunt cu adevărat 
garantate;

Or.en
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Amendamentul 3
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută faptul că Raportul din 2010 
privind cetățenia se va referi și la 
obstacolele întâmpinate de cetățeni atunci 
când încearcă să achiziționeze bunuri și 
servicii dintr-un alt stat și va propune cele 
mai bune metode de eliminare a 
obstacolelor respective; recomandă 
realizarea de către Comisie a unei 
evaluări independente pentru a identifica 
cele mai importante 20 de surse zilnice de 
nemulțumire și frustrare legate de piața 
unică cu care se confruntă cetățenii;

2. salută faptul că Raportul din 2010 
privind cetățenia se va referi și la 
obstacolele întâmpinate de cetățeni atunci
când încearcă să achiziționeze bunuri și 
servicii dintr-un alt stat și va propune cele 
mai bune metode de eliminare a 
obstacolelor respective; salută măsurile 
luate de Comisia Europeană ca reacție la 
Rezoluția Parlamentului din 20 mai 2010 
referitoare la crearea unei piețe unice 
pentru consumatori și cetățeni, în care se 
solicită o evaluare independentă pentru a 
identifica cele mai importante 20 de surse 
zilnice de nemulțumire și frustrare legate 
de piața unică cu care se confruntă 
cetățenii;

Or.en

Amendamentul 4
Simon Busuttil

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că articolul 12 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
reafirmă, drept dispoziție de aplicare 
generală, că protecția consumatorilor ar 
trebui luată în considerare la definirea și 
punerea în aplicare a celorlalte politici și 
acțiuni ale Uniunii; subliniază importanța 
noii propuneri de directivă privind 
drepturile consumatorilor;

3. subliniază că articolul 12 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
reafirmă, drept dispoziție de aplicare 
generală, că protecția consumatorilor ar 
trebui luată în considerare la definirea și 
punerea în aplicare a celorlalte politici și 
acțiuni ale Uniunii; subliniază importanța 
noii propuneri de directivă privind 
drepturile consumatorilor, precum și 
viitoarea actualizare a Directivei privind 
pachetele de călătorii, a Directivei privind 
practicile comerciale neloiale și a 
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Directivei privind publicitatea înșelătoare 
și comparativă;

Or.en

Amendamentul 5
Simon Busuttil

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că Comisia va căuta noi 
mijloace de înlăturare a obstacolelor din 
calea liberei circulații, un exemplu fiind 
raportul privind cetățenia; subliniază 
importanța fundamentală a înlăturării 
barierelor din calea liberei circulații în 
cadrul pieței unice; constată cum 
libertatea neobstrucționată de circulație 
sporește capacitățile cetățenilor și le 
permite accesul la o arie mai largă de 
oportunități de angajare;

Or.en

Amendamentul 6
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită din nou Comisia să examineze 
posibilitatea adoptării unei „carte a 
cetățenilor” care să includă diversele 
aspecte legate de dreptul de a locui și de a 
lucra oriunde în UE;

4. invită1 din nou Comisia să examineze 
posibilitatea adoptării unei „carte a 
cetățenilor” care să includă diversele 
aspecte legate de dreptul de a locui și de a 
lucra oriunde în UE; subliniază nevoia de 
a asigura recunoașterea reciprocă a 
documentelor oficiale eliberate de 
administrațiile naționale;
1Rezoluția Parlamentului din 20 mai 2010 
referitoare la crearea unei piețe unice 
pentru consumatori și cetățeni 
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(2010/2011(INI))

Or.en

Amendamentul 7
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea unei piețe a 
muncii flexibile și mobile și încurajează o 
creșterea a mobilității și o utilizare sporită 
a drepturilor de liberă circulație în cadrul 
pieței interne;

Or.en

Amendamentul 8
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază necesitatea unei mobilități 
autentice a pacienților europeni între 
statele membre, în ceea ce privește 
serviciile medicale; încurajează măsurile 
de sprijin menite să sporească integrarea 
pieței și răspândirea cunoștințelor și a 
celor mai bune tehnologii din sectorul 
sănătății în cadrul pieței interne;

Or.en

Amendamentul 9
Pier Antonio Panzeri, Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază importanța punerii în 
aplicare a Directivei privind 
recunoașterea calificărilor profesionale și 
necesitatea identificării motivelor pentru 
care au intervenit probleme la punerea în 
aplicare a acesteia în diverse state 
membre; consideră că rezolvarea 
problemelor privind punerea în aplicare a 
acestei directive va contribui la o viitoare 
realizare cu succes a obiectivului de a 
putea locui și munci oriunde în Uniunea 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 10
Simon Busuttil

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea de a atinge rapid 
un grad mai ridicat de certitudine și 
claritate juridică în cazul raporturilor 
contractuale și de a avea acces la căi de 
atac adecvate, abordabile și eficiente;

5. subliniază necesitatea de a atinge rapid 
un grad mai ridicat de certitudine și 
claritate juridică în cazul raporturilor 
contractuale și de a avea acces la căi de 
atac adecvate, abordabile și eficiente, 
inclusiv la mecanisme alternative de 
rezolvare a litigiilor;

Or.en

Amendamentul 11
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea de a atinge rapid 5. subliniază necesitatea de a atinge rapid 
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un grad mai ridicat de certitudine și 
claritate juridică în cazul raporturilor 
contractuale și de a avea acces la căi de 
atac adecvate, abordabile și eficiente;

un grad mai ridicat de certitudine și 
claritate juridică în cazul raporturilor 
contractuale și de a avea acces la căi de 
atac adecvate, abordabile și eficiente, 
inclusiv la mecanisme de recurs colectiv;

Or.en

Amendamentul 12
Simon Busuttil

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța unor 
mecanisme judiciare transfrontaliere 
pentru rezolvarea cazurilor de fraudă și 
de practici comerciale înșelătoare, care își 
au originea în anumite state membre, dar 
vizează cetățeni, ONG-uri și IMM-uri din 
alte state membre;

Or.en

Amendamentul 13
Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil, Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. sprijină cu convingere Comisia în 
obiectivul său de a adopta propuneri 
legislative care să reducă costurile legate 
de desfășurarea activităților și a 
tranzacțiilor, în special în cazul IMM-
urilor;

Or.en
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Amendamentul 14
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. încurajează orice inițiativă de sprijinire 
a IMM-urilor din întreaga UE care 
desfășoară activități transfrontaliere prin 
reducerea semnificativă a sarcinilor 
administrative, financiare și de 
reglementare; salută viitoarea revizuire a 
Directivei privind întârzierea efectuării 
plăților;

6. încurajează inițiativele comune ale 
Comisiei și statelor membre de sprijinire a 
IMM-urilor din întreaga UE care 
desfășoară activități transfrontaliere prin 
reducerea semnificativă a sarcinilor 
administrative, financiare și de 
reglementare; salută viitoarea revizuire a 
Directivei privind întârzierea efectuării 
plăților;

Or.en

Amendamentul 15
Olle Schmidt, Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. încurajează orice inițiativă de sprijinire a 
IMM-urilor din întreaga UE care 
desfășoară activități transfrontaliere prin 
reducerea semnificativă a sarcinilor 
administrative, financiare și de 
reglementare; salută viitoarea revizuire a 
Directivei privind întârzierea efectuării 
plăților;

6. încurajează orice inițiativă de sprijinire a 
IMM-urilor din întreaga UE care 
desfășoară activități transfrontaliere prin 
simplificarea procedurilor administrative 
pentru reducerea semnificativă a sarcinilor 
administrative, financiare și de 
reglementare; salută viitoarea revizuire a 
Directivei privind întârzierea efectuării 
plăților;

Or.en

Amendamentul 16
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 7 
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să asigure eliminarea 
tuturor barierelor din calea dezvoltării 
comerțului electronic atât prin mijloace 
legislative, cât și nelegislative; subliniază 
necesitatea de a spori încrederea 
consumatorilor și a întreprinderilor în 
comerțul electronic transfrontalier.

7. invită Comisia să asigure eliminarea 
tuturor barierelor din calea dezvoltării 
comerțului electronic, identificate cel mai 
recent în „agenda digitală” din 2010, atât 
prin mijloace legislative, cât și 
nelegislative; subliniază necesitatea de a 
spori încrederea consumatorilor și a 
întreprinderilor în comerțul electronic 
transfrontalier, în special prin 
consolidarea luptei împotriva 
criminalității informatice și a 
contrafacerii; solicită elaborarea unei 
carte europene a drepturilor 
consumatorilor în domeniul serviciilor 
online și al comerțului electronic;

Or.en

Amendamentul 17
Olle Schmidt, Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să asigure eliminarea 
tuturor barierelor din calea dezvoltării 
comerțului electronic atât prin mijloace 
legislative, cât și nelegislative; subliniază 
necesitatea de a spori încrederea 
consumatorilor și a întreprinderilor în 
comerțul electronic transfrontalier.

7. invită Comisia să asigure eliminarea 
tuturor barierelor din calea dezvoltării 
comerțului electronic atât prin mijloace 
legislative, cât și nelegislative; solicită 
rezolvarea rapidă a problemelor legate de 
comerțul transfrontalier în cazul 
achizițiilor online efectuate de 
consumatori, în special în ceea ce privește 
plata și livrările transfrontaliere;
subliniază necesitatea de a spori încrederea 
consumatorilor și a întreprinderilor în 
comerțul electronic transfrontalier.

Or.en


