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Amendamentul 1
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Referirea 22a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 19 
februarie 2009 referitoare la economia 
socială[1],
[1] Texte adoptate, P6_TA(2009)0062.

Or. en

Amendamentul 2
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Referirea 24a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-având în vedere Comunicarea Comisiei 
referitoare la Cartea verde privind 
achizițiile publice [COM(2011)0015],

Or. en

Amendamentul 3
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Referirea 24b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 18 mai 
2010 referitoare la noile evoluții în 
achizițiile publice[1],
[1] Texte adoptate, P7_TA(2010)0173.

Or. en



PE458.640v01-00 4/112 AM\856887RO.doc

RO

Amendamentul 4
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Considerentul A 

Propunere de rezoluție Amendamentul

(A) întrucât este importantă restabilirea 
încrederii în piața unică la toate nivelurile, 
precum și eliminarea actualelor bariere la 
intrarea pe piață a întreprinderilor; întrucât 
birocrația excesivă descurajează noii 
antreprenori;

(A) întrucât este importantă restabilirea 
încrederii în piața unică la toate nivelurile, 
pentru a reconcilia economia UE cu 
preocupările exprimate de cetățeni și nu 
doar eliminarea, după caz, a actualelor 
bariere la intrarea pe piață a 
întreprinderilor; întrucât birocrația excesivă 
nejustificată descurajează noii 
antreprenori; întrucât adeziunea 
cetățenilor la o piață internă care 
funcționează bine și este integrată este 
posibilă numai în măsura în care aceasta 
contribuie la asigurarea accesului la 
serviciile de bază pentru toți;

Or. en

Amendamentul 5
Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A) întrucât este importantă restabilirea 
încrederii în piața unică la toate nivelurile, 
precum și eliminarea actualelor bariere la 
intrarea pe piață a întreprinderilor; întrucât 
birocrația excesivă descurajează noii 
antreprenori;

(A) întrucât este importantă restabilirea 
încrederii în piața unică la toate nivelurile, 
precum și eliminarea barierelor 
nejustificate la intrarea pe piață a 
întreprinderilor și, în special, a IMM-
urilor; întrucât birocrația excesivă
nejustificată descurajează noii 
antreprenori;

Or. en
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Amendamentul 6
Othmar Karas, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Anja Weisgerber, Andreas 
Schwab, Constance Le Grip, Eija-Riitta Korhola, Hans-Peter Mayer, Konstantinos 
Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A) întrucât este importantă restabilirea
încrederii în piața unică la toate nivelurile, 
precum și eliminarea actualelor bariere la 
intrarea pe piață a întreprinderilor; întrucât 
birocrația excesivă descurajează noii 
antreprenori;

(A) întrucât este importantă creșterea
încrederii în piața unică la toate nivelurile, 
precum și eliminarea actualelor bariere la 
intrarea pe piață a întreprinderilor; întrucât 
birocrația excesivă descurajează noii 
antreprenori;

Or. en

Amendamentul 7
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A) întrucât este importantă restabilirea 
încrederii în piața unică la toate nivelurile, 
precum și eliminarea actualelor bariere la 
intrarea pe piață a întreprinderilor; întrucât 
birocrația excesivă descurajează noii 
antreprenori;

(A) întrucât este importantă restabilirea 
încrederii în piața unică la toate nivelurile, 
precum și eliminarea actualelor bariere la 
intrarea pe piață a întreprinderilor; întrucât 
birocrația excesivă, barierele lingvistice, 
neîncrederea în sistem, informațiile 
neadecvate și insuficiente, lipsa 
coordonării și cooperării administrative a 
normelor descurajează IMM-urile și, în 
special, noii antreprenori, de la activitățile 
transfrontaliere;

Or. en
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Amendamentul 8
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Aa) întrucât un Act privind piața unică 
poate avea sens numai dacă are legătură 
cu scopul de a direcționa economia UE 
către modele mai durabile și bazate pe 
solidaritate;

Or. en

Amendamentul 9
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ab )întrucât este important ca Actul 
privind piața unică să nu fie alcătuit 
dintr-o serie de măsuri izolate unele de 
celelalte și ca toate propunerile să 
participe împreună la realizarea unui 
obiectiv coerent;

Or. en

Amendamentul 10
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ac) întrucât autoritățile publice trebuie 
să fie restabilite în rolul lor democratic și 
legitim de reglementare și de reorientare a 
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economiei noastre;

Or. en

Amendamentul 11
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Catherine Soullie

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(B) întrucât toate întreprinderile sunt 
afectate de fragmentarea pieței, IMM-urile 
fiind în mod deosebit vulnerabile la 
problemele ce derivă din aceasta;

(B) întrucât toate întreprinderile sunt 
afectate de fragmentarea pieței, IMM-urile 
și industriile artizanale fiind în mod 
deosebit vulnerabile la problemele ce 
derivă din aceasta;

Or. en

Amendamentul 12
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ca) întrucât piața unică ar trebui să 
permită promovarea diversității și a 
pluralității formelor de întreprindere –
inclusiv a întreprinderilor economiei 
sociale (cooperative, asociații, societăți 
mutuale și fundații) care și-au dovedit 
capacitatea de rezistență pe timp de criză 
– pentru a-și exploata pe deplin 
potențialul economic și social;

Or. en
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Amendamentul 13
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D) întrucât lipsa de inovare din UE este 
unul dintre factorii-cheie pentru ratele 
scăzute de creștere din ultimii ani; întrucât 
inovarea în tehnologia ecologică oferă o 
oportunitate pentru reconcilierea creșterii 
pe termen lung și a protecției mediului;

(D) întrucât lipsa de inovare din UE este 
unul dintre factorii-cheie pentru ratele 
scăzute de creștere din ultimii ani; întrucât 
întreprinderile ar trebui să fie încurajate 
în mod activ înspre inovarea în tehnologia 
ecologică, care oferă o oportunitate pentru 
accelerarea tranziției spre o economie mai 
durabilă și pentru reconcilierea creșterii pe 
termen lung și a protecției mediului;
întrucât, în acest scop, standardele de 
protecție socială, de mediu și a 
consumatorilor trebuie respectate pe 
deplin;

Or. en

Amendamentul 14
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D) întrucât lipsa de inovare din UE este 
unul dintre factorii-cheie pentru ratele 
scăzute de creștere din ultimii ani; întrucât 
inovarea în tehnologia ecologică oferă o 
oportunitate pentru reconcilierea creșterii 
pe termen lung și a protecției mediului;

(D) întrucât lipsa de inovare – tehnică, 
socială sau în materie de gestionare – din 
UE este unul dintre factorii-cheie pentru 
ratele scăzute de creștere din ultimii ani; 
întrucât inovarea în tehnologia ecologică 
oferă o oportunitate pentru reconcilierea 
creșterii pe termen lung și a protecției 
mediului;

Or. en
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Amendamentul 15
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(F) întrucât capitalul de risc este o 
importantă sursă de finanțare pentru noile 
întreprinderi inovative; întrucât există în 
continuare bariere la investirea de 
capitaluri de risc în diferite state membre 
ale UE;

(F) întrucât capitalul de risc este o 
importantă sursă de finanțare pentru noile 
întreprinderi inovative, dar necesită o 
reglementare puternică pentru a proteja 
investitorii și pentru a orienta fondurile 
spre proiecte durabile;

Or. en

Amendamentul 16
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(F) întrucât capitalul de risc este o 
importantă sursă de finanțare pentru noile 
întreprinderi inovative; întrucât există în 
continuare bariere la investirea de 
capitaluri de risc în diferite state membre 
ale UE;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 17
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Considerentul H 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(H) întrucât comerțul și serviciile 
electronice, inclusiv serviciile de e-
government, sunt în continuare puțin 

(H) întrucât comerțul și serviciile 
electronice, inclusiv serviciile de e-
government și eHealth, sunt în continuare 
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dezvoltate la nivel UE; puțin dezvoltate la nivel UE;

Or. en

Amendamentul 18
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Considerentul I 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(I) întrucât sectorul poștal și promovarea 
interoperabilității și cooperarea între 
serviciile și sistemele poștale poate avea un 
impact important asupra dezvoltării 
comerțului electronic transfrontalier;

(I) întrucât este esențial să se garanteze 
accesul universal la servicii poștale de 
înaltă calitate; întrucât promovarea 
interoperabilității și cooperarea între 
serviciile și sistemele poștale poate avea un 
impact important asupra dezvoltării 
comerțului electronic transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 19
Pascal Canfin, Christian Engström, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Considerentul J 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(J) întrucât gestionarea electronică 
suboptimală a drepturilor de autor conduce 
la un nivel ridicat de fragmentare pe piață 
pentru produsele audiovizuale, ceea ce 
dăunează mediului de afaceri din UE; 
întrucât atât mediul de afaceri, cât și 
consumatorii, ar avea de câștigat din 
crearea unei veritabile piețe unice a 
produselor audiovizuale;

(J)întrucât gestionarea electronică 
suboptimală a drepturilor de autor conduce 
la un nivel ridicat de fragmentare pe piață 
pentru produsele audiovizuale, ceea ce 
dăunează mediului de afaceri din UE; 
întrucât atât mediul de afaceri, cât și 
consumatorii, ar avea de câștigat din
crearea unei veritabile piețe unice a 
produselor audiovizuale, atât timp cât 
drepturile fundamentale ale utilizatorilor 
de internet sunt respectate pe deplin;

Or. en
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Amendamentul 20
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Considerentul J 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(J) întrucât gestionarea electronică 
suboptimală a drepturilor de autor conduce
la un nivel ridicat de fragmentare pe piață 
pentru produsele audiovizuale, ceea ce 
dăunează mediului de afaceri din UE; 
întrucât atât mediul de afaceri, cât și 
consumatorii, ar avea de câștigat din 
crearea unei veritabile piețe unice a 
produselor audiovizuale;

(J) întrucât există bariere de reglementare 
pentru autorizarea eficientă a drepturilor 
de autor, care conduc la un nivel ridicat de 
fragmentare pe piață pentru produsele 
audiovizuale, ceea ce dăunează mediului 
de afaceri din UE; întrucât atât mediul de 
afaceri, cât și consumatorii, ar avea de 
câștigat din crearea unei veritabile piețe 
unice a produselor și a serviciilor
audiovizuale;

Or. en

Amendamentul 21
Pascal Canfin, Christian Engström, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(K) întrucât contrafacerile și pirateria
reduc încrederea întreprinderilor în 
comerțul electronic și alimentează 
fragmentarea legislației de protejare a 
drepturilor de autor, ceea ce descurajează 
inovarea pe piața internă;

(K) întrucât contrafacerile reduc încrederea 
întreprinderilor în comerțul electronic, ceea 
ce descurajează inovarea pe piața internă;

Or. en

Amendamentul 22
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Considerentul K 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(K) întrucât contrafacerile și pirateria
reduc încrederea întreprinderilor în 
comerțul electronic și alimentează 
fragmentarea legislației de protejare a 
drepturilor de autor, ceea ce descurajează 
inovarea pe piața internă;

(K) întrucât contrafacerile reduc încrederea 
întreprinderilor în comerțul electronic și 
alimentează fragmentarea legislației de 
protejare a drepturilor de autor, ceea ce 
descurajează inovarea pe piața internă;

Or. fr

Amendamentul 23
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(L) întrucât diferențele în legislațiile 
fiscale, cum ar fi taxarea corporațiilor și 
obligațiile de raportare a TVA-ului, conduc 
la obstacole importante în tranzacțiile 
transfrontaliere; întrucât acestea pot fi 
eliminate și fără armonizarea nivelului 
fiscal;

(L) întrucât diferențele în legislațiile 
fiscale, cum ar fi taxarea corporațiilor și 
obligațiile de raportare a TVA-ului, conduc 
la obstacole importante în tranzacțiile 
transfrontaliere; întrucât coordonarea 
politicilor fiscale naționale, astfel cum a 
propus dl Mario Monti în raportul pe care 
l-a elaborat, ar aduce o valoare adăugată 
importantă întreprinderilor și cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 24
Simon Busuttil

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(L) întrucât diferențele în legislațiile 
fiscale, cum ar fi taxarea corporațiilor și 
obligațiile de raportare a TVA-ului, 
conduc la obstacole importante în 

(L) întrucât diferențele în legislațiile fiscale 
pot conduce la obstacole importante în 
tranzacțiile transfrontaliere; întrucât 
acestea pot fi eliminate și fără armonizarea 
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tranzacțiile transfrontaliere; întrucât 
acestea pot fi eliminate și fără armonizarea 
nivelului fiscal;

nivelului fiscal;

Or. en

Amendamentul 25
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Considerentul L 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(L) întrucât diferențele în legislațiile 
fiscale, cum ar fi taxarea corporațiilor și 
obligațiile de raportare a TVA-ului, 
conduc la obstacole importante în 
tranzacțiile transfrontaliere; întrucât 
acestea pot fi eliminate și fără armonizarea 
nivelului fiscal;

(L) întrucât diferențele în legislațiile 
fiscale, în special în ceea ce privește 
taxarea corporațiilor și TVA-ul, conduc la 
obstacole importante în tranzacțiile 
transfrontaliere;

Or. fr

Amendamentul 26
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Considerentul M 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(M) întrucât achizițiile transfrontaliere 
reprezintă doar o cotă redusă din totalul 
pieței achizițiilor publice, deși reprezintă o 
oportunitate pentru întreprinderile 
europene; întrucât IMM-urile beneficiază 
în continuare doar de un acces redus la 
piețele publice;

(M)întrucât achizițiile transfrontaliere 
reprezintă doar o cotă redusă din totalul 
pieței achizițiilor publice, deși reprezintă o 
oportunitate pentru întreprinderile 
europene; întrucât IMM-urile beneficiază 
în continuare doar de un acces redus la 
piețele publice; întrucât includerea unor 
criterii de mediu, sociale și inovative în 
licitațiile autorităților ar trebui să fie 
încurajate;

Or. en
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Amendamentul 27
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Catherine Soullie

Propunere de rezoluție
Considerentul M 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(M) întrucât achizițiile transfrontaliere 
reprezintă doar o cotă redusă din totalul 
pieței achizițiilor publice, deși reprezintă o 
oportunitate pentru întreprinderile 
europene; întrucât IMM-urile beneficiază 
în continuare doar de un acces redus la 
piețele publice;

(M) întrucât achizițiile publice joacă un 
rol important în stimularea creșterii 
economice, reprezentând aproximativ 
17 % din PIB-ul UE; întrucât achizițiile
transfrontaliere reprezintă doar o cotă 
redusă din totalul pieței achizițiilor publice, 
deși reprezintă o oportunitate pentru 
întreprinderile europene; întrucât IMM-
urile beneficiază în continuare doar de un 
acces redus la piețele publice;

Or. en

Amendamentul 28
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Considerentul N 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(N) întrucât serviciile reprezintă o parte 
importantă a creșterii economice; întrucât 
piața unică a serviciilor este încă prea 
puțin dezvoltată, date fiind clivajele și 
transpunerea tardivă a Directivei privind 
serviciile;

(N) întrucât serviciile reprezintă o parte 
importantă a creșterii economice; întrucât 
ar trebui să existe o evaluare amănunțită 
a impactului Directivei privind serviciile
asupra calității serviciilor și asupra 
posibilității ca autoritățile publice să 
impună cerințe de interes public 
furnizorilor de servicii;

Or. en
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Amendamentul 29
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Propunere de rezoluție
Considerentul N 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(N) întrucât serviciile reprezintă o parte 
importantă a creșterii economice; întrucât 
piața unică a serviciilor este încă prea 
puțin dezvoltată, date fiind clivajele și 
transpunerea tardivă a Directivei privind 
serviciile;

(N) întrucât serviciile reprezintă o parte 
importantă a creșterii economice; întrucât 
piața unică a serviciilor nu oferă încă 
întregul său potențial; întrucât Directiva 
privind serviciile a constituit un pas 
important spre îmbunătățirea funcționării 
pieței unice, dar întrucât trebuie depuse 
mai multe eforturi pentru a aprofunda 
piața unică a serviciilor;

Or. en

Amendamentul 30
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(N) întrucât serviciile reprezintă o parte 
importantă a creșterii economice; întrucât 
piața unică a serviciilor este încă prea puțin 
dezvoltată, date fiind clivajele și 
transpunerea tardivă a Directivei privind 
serviciile;

(N) întrucât serviciile reprezintă o parte 
importantă a creșterii economice; întrucât 
piața unică a serviciilor este încă prea puțin 
dezvoltată, date fiind clivajele și 
transpunerea tardivă a Directivei privind 
serviciile; întrucât sectoarele excluse din 
această directivă ar trebui să facă obiectul 
unei legislații de protecție care este 
conformă cu principiile subsidiarității și 
proporționalității;

Or. fr
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Amendamentul 31
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(N) întrucât serviciile reprezintă o parte 
importantă a creșterii economice; întrucât
piața unică a serviciilor este încă prea puțin 
dezvoltată, date fiind clivajele și 
transpunerea tardivă a Directivei privind 
serviciile;

(N) întrucât serviciile reprezintă un sector 
esențial pentru creșterea economică și 
ocuparea forței de muncă, însă piața unică 
a serviciilor este încă prea puțin dezvoltată, 
în special date fiind clivajele și 
dificultățile întâmpinate de statele 
membre în ceea ce privește transpunerea 
Directivei privind serviciile;

Or. fr

Amendamentul 32
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluție
Considerentul Na (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Na) întrucât, în vederea creării unei piețe 
interne comune pentru mediul de afaceri, 
armonizarea și codificarea legislației 
europene într-un cadru legislativ 
european unic, de exemplu, dreptul 
european al contractelor, asigură o mai 
mare certitudine juridică pentru 
întreprinderi și consumatori și este, astfel, 
un element esențial în îmbunătățirea 
funcționării pieței interne;

Or. de
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Amendamentul 33
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Introducere I. Introducere

Or. en

Amendamentul 34
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunere de rezoluție Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată 
„Către un Act privind piața unică” și 
îndeosebi primul capitol al acesteia, „O 
creștere puternică, durabilă și echitabilă 
pentru întreprinderi”;

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată 
„Către un Act privind piața unică”; 
consideră că cele trei capitole ale 
comunicării sunt la fel de importante și
interconectate, și ar trebui să fie tratate 
într-o abordare coerentă, fără a izola 
diferitele chestiuni în joc unele de 
celelalte;

Or. en

Amendamentul 35
Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată 
„Către un Act privind piața unică” și 
îndeosebi primul capitol al acesteia, „O 
creștere puternică, durabilă și echitabilă 
pentru întreprinderi”;

1. constată Comunicarea Comisiei 
intitulată „Către un Act privind piața 
unică” și îndeosebi primul capitol al 
acesteia, „O creștere puternică, durabilă și 
echitabilă pentru întreprinderi”;
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Or. en

Amendamentul 36
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că – pentru dezvoltarea unei 
economii europene sociale de piață 
competitive – legislațiile, politicile și 
măsurile pieței unice ar trebui să includă 
și să promoveze o dimensiune socială 
adecvată; consideră că o clauză orizontală 
privind progresul social sub forma unui 
regulament general – care asigură în mod 
explicit respectarea drepturile sociale 
fundamentale de către libertățile 
economice, acordă prioritate drepturilor 
sociale fundamentale în caz de conflict și 
protejează și susține dreptul la acțiuni 
colective și dreptul la grevă, astfel cum se 
propune în protocolul privind progresul 
social – este necesar; subliniază că 
aceasta ar fi în conformitate cu articolul 9 
din TFUE și Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și că 
este cel mai potrivit mod de a susține 
cetățenii și drepturile sociale;

Or. en

Amendamentul 37
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază, în special, angajamentul 
Comisiei în această comunicare de a 
promova noi abordări față de dezvoltarea 
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durabilă;

Or. en

Amendamentul 38
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 1b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. consideră că este esențial ca Actul 
privind piața unică să includă o agendă 
ambițioasă pentru protecția socială și a 
consumatorilor, sub forma inserării unei 
clauze sociale în ansamblul legislației 
referitoare la piața internă, legislația 
privind serviciile de interes economic 
general, o agendă legislativă pentru a 
consolida drepturile lucrătorilor, un 
pachet legislativ ambițios pentru protecția 
consumatorilor, care produce o schimbare 
pozitivă în viața de zi cu zi a cetățenilor și 
o coordonare fiscală mai bună, printr-o 
armonizare a bazei de impozitare a 
întreprinderilor și a cotelor de TVA;

Or. en

Amendamentul 39
Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază importanța pieței unice 
pentru competitivitatea întreprinderilor 
din UE și pentru creșterea economiilor 
europene și salută abordarea 
cuprinzătoare preferată în Comunicare;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 40
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază importanța pieței unice 
pentru competitivitatea întreprinderilor 
din UE și pentru creșterea economiilor 
europene și salută abordarea cuprinzătoare 
preferată în Comunicare;

2. subliniază importanța pieței unice și 
subliniază că ar trebui să fie reconciliată 
cu preocupările cetățenilor; salută 
abordarea cuprinzătoare preferată în 
Comunicare;

Or. en

Amendamentul 41
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază importanța pieței unice pentru 
competitivitatea întreprinderilor din UE și 
pentru creșterea economiilor europene și 
salută abordarea cuprinzătoare preferată în
Comunicare;

2. subliniază importanța pieței unice pentru 
competitivitatea întreprinderilor din UE și 
pentru creșterea economiilor europene, 
invită Comisia și statele membre să 
asigure resurse suficiente pentru a 
îmbunătăți punerea în aplicare a 
normelor privind piața unică și salută 
abordarea cuprinzătoare preferată în 
Comunicare;

Or. hu

Amendamentul 42
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 2 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază importanța pieței unice pentru 
competitivitatea întreprinderilor din UE și 
pentru creșterea economiilor europene și 
salută abordarea cuprinzătoare preferată în 
Comunicare;

2. subliniază, în special având în vedere 
criza economică și financiară, importanța 
pieței unice pentru competitivitatea 
întreprinderilor din UE și pentru creșterea 
și stabilitatea economiilor europene și 
salută abordarea cuprinzătoare preferată în 
Comunicare;

Or. de

Amendamentul 43
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. invită Comisia, cu scopul de a stimula 
în continuare creșterea, să simplifice 
normele europene existente prin 
intermediul armonizării și al codificării și, 
în acest scop, să efectueze o analiză a 
actualei temeiului juridic pentru 
întreprinderi și consumatori, astfel încât 
să creeze, pe termen lung, un singur 
organism de drept, cum ar fi dreptul 
european contractual;

Or. de

Amendamentul 44
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverria

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. reamintește costul fragmentării și 
avantajele armonizării pentru buna 
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funcționare a pieței unice; solicită mai 
multă transparență și o reducere a 
birocrației, în special pentru IMM-uri, 
prin garantarea faptului că „Small 
Business Act” (Actul privind 
întreprinderile mici) este pus în aplicare 
pe deplin și corect în toate statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 45
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. invită, prin urmare, Comisia, să 
prezinte un pachet ambițios de măsuri 
susținute de o strategie clară și coerentă 
pentru a promova competitivitatea pieței 
interne;

Or. de

Amendamentul 46
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. sugerează intensificarea eforturilor 
depuse de Comisie și statele membre 
pentru a pune în aplicare cu strictețe 
principiul „Gândiți mai întâi la scară 
mică” („Think Small First”), astfel cum 
se menționează în Actul privind 
întreprinderile mici și testul IMM la 
momentul propunerii de noi măsuri 
legislative privind piața internă;
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Or. en

Amendamentul 47
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I.Domeniul prioritar 1: O piață unică 
inovativă

II. Evaluare generală

A. O piață unică inovativă

Or. en

Amendamentul 48
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. Domeniul prioritar 1: O piață unică 
inovativă

I. Domeniul prioritar 1: stimularea 
inovării pe piața UE în vederea 
accelerării tranziției spre o economie mai 
durabilă și creând astfel noi locuri de 
muncă în domenii tehnologice ecologice

Or. en

Amendamentul 49
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. Domeniul prioritar 1: O piață unică 
inovativă

I. Domeniul prioritar 1: O piață unică 
inovativă și mai ecologică
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Or. en

Amendamentul 50
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. sprijină ferm crearea unui patent la 
nivel UE și a unui sistem unificat de 
patentare pentru a transforma astfel piața 
unică într-un mediu propice inovării; 
subliniază faptul că un cost prea ridicat, 
cauzat de caracterul multilingv al 
patentelor, ar descuraja inovarea pe piața 
unică;

3. salută voința politică de a crea un 
sistem de patentare la nivel european 
favorabil IMM-urilor și recomandă 
valorificarea acestei posibilități pentru a 
crea brevete pentru inovare; reamintește 
problema accesibilității la brevete și 
domeniul de aplicare, care ar trebui să fie 
clar definite pentru a evita litigiile 
costisitoare; solicită realizarea unui 
studiu de impact economic al actualului 
sistem de patentare și al proiectului 
pentru un sistem unificat de patentare 
asupra IMM-urilor; reamintește 
contractul social care a fost realizat în 
beneficiul societății, și că acesta ar trebui 
să încurajeze diseminarea inovării și să 
nu fie utilizat abuziv pentru a descuraja 
concurența; regretă comportamentul 
agențiilor de intermediere a brevetelor 
care dobândesc portofolii de brevete, cu 
unicul scop de a genera profit prin 
punerea în aplicare și nu ca un stimulent 
pentru promovarea inovării; recomandă 
maximizarea avantajelor sistemului DPI 
prin încurajarea înființării unor centre de 
inovare și de brevetare sau de platforme 
comune privind brevetele;

Or. en
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Amendamentul 51
Wim van de Camp

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. sprijină ferm crearea unui patent la nivel 
UE și a unui sistem unificat de patentare 
pentru a transforma astfel piața unică într-
un mediu propice inovării; subliniază 
faptul că un cost prea ridicat, cauzat de 
caracterul multilingv al patentelor, ar 
descuraja inovarea pe piața unică;

3. sprijină ferm crearea unui patent la nivel 
UE și a unui sistem unificat de patentare 
pentru a transforma astfel piața unică într-
un mediu propice inovării; subliniază 
faptul că un cost prea ridicat, cauzat de 
caracterul multilingv al patentelor, ar 
descuraja inovarea pe piața unică; 
subliniază faptul că problemele lingvistice 
cu Spania și Italia trebuie soluționate cât 
mai repede;

Or. nl

Amendamentul 52
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Catherine Soullie

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. sprijină ferm crearea unui patent la nivel 
UE și a unui sistem unificat de patentare 
pentru a transforma astfel piața unică într-
un mediu propice inovării; subliniază 
faptul că un cost prea ridicat, cauzat de 
caracterul multilingv al patentelor, ar 
descuraja inovarea pe piața unică;

3. sprijină ferm crearea unui patent la nivel 
UE și a unui sistem unificat de patentare 
pentru a transforma astfel piața unică într-
un mediu propice inovării; subliniază 
faptul că un cost prea ridicat, cauzat de 
caracterul multilingv al patentelor, ar 
descuraja inovarea pe piața unică; 
încurajează statele membre interesate să 
ia parte la procedura de cooperare 
consolidată;

Or. en
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Amendamentul 53
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. sprijină ferm crearea unui patent la nivel 
UE și a unui sistem unificat de patentare 
pentru a transforma astfel piața unică într-
un mediu propice inovării; subliniază 
faptul că un cost prea ridicat, cauzat de 
caracterul multilingv al patentelor, ar 
descuraja inovarea pe piața unică;

3. sprijină ferm crearea unui patent la nivel 
UE și a unui sistem unificat de patentare 
pentru a transforma astfel piața unică într-
un mediu propice inovării; subliniază 
faptul că traducerea patentelor în multe 
limbi este un cost suplimentar prea ridicat 
și împiedică inovarea pe piața unică;

Or. fr

Amendamentul 54
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. sprijină ferm crearea unui patent la nivel 
UE și a unui sistem unificat de patentare 
pentru a transforma astfel piața unică într-
un mediu propice inovării; subliniază 
faptul că un cost prea ridicat, cauzat de 
caracterul multilingv al patentelor, ar 
descuraja inovarea pe piața unică;

3. sprijină ferm crearea unui patent la nivel 
UE și a unui sistem unificat de patentare 
pentru a transforma astfel piața unică într-
un mediu propice inovării și dorește 
soluționarea rapidă a problemei 
lingvistice;

Or. fr

Amendamentul 55
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. sprijină ferm crearea unui patent la nivel 3. sprijină ferm crearea unui patent la nivel 
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UE și a unui sistem unificat de patentare 
pentru a transforma astfel piața unică într-
un mediu propice inovării; subliniază 
faptul că un cost prea ridicat, cauzat de 
caracterul multilingv al patentelor, ar 
descuraja inovarea pe piața unică;

UE pe o bază echilibrată și 
nediscriminatorie și a unui sistem unificat 
de patentare pentru a transforma astfel 
piața unică într-un mediu propice inovării; 
subliniază faptul că un cost prea ridicat, 
cauzat de caracterul multilingv al 
patentelor, ar descuraja inovarea pe piața 
unică; subliniază faptul că un sistem 
unificat de patentare la nivelul UE de 
această natură nu trebuie în niciun caz să 
constituie un obstacol sau o formă de 
discriminare în ceea ce privește 
schimburile între statele membre; 

 Or. es

Amendamentul 56
Toine Manders

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. sprijină ferm crearea unui patent la nivel 
UE și a unui sistem unificat de patentare 
pentru a transforma astfel piața unică într-
un mediu propice inovării; subliniază 
faptul că un cost prea ridicat, cauzat de 
caracterul multilingv al patentelor, ar 
descuraja inovarea pe piața unică;

3. sprijină ferm crearea unui patent la nivel 
UE și a unui sistem unificat de patentare 
pentru a transforma astfel piața unică într-
un mediu propice inovării și de prim rang; 
subliniază faptul că un cost prea ridicat, 
cauzat de caracterul multilingv al 
patentelor, ar descuraja inovarea pe piața 
unică;

Or. en

Amendamentul 57
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază faptul că introducerea atât 
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a unui patent UE, cât și a unui sistem 
unificat de patentare va da un impuls 
major competitivității europene, întrucât 
vor promova tehnologia, vor oferi un 
stimulent pentru investiții în cercetare și 
dezvoltare, vor ajuta la crearea de noi 
întreprinderi și locuri de muncă, vor 
atrage capital străin de investiții și vor 
asista la transferul de tehnologie; 

Or. el

Amendamentul 58
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. sprijină o inițiativă privind o amprentă 
ecologică a produselor și invită Comisia 
să propună crearea unei adevărate 
evaluări comune și a unui sistem de 
etichetare;

Or. en

Amendamentul 59
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 3b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. îndeamnă Comisia să prezinte, cât mai 
curând posibil, un plan de eficiență 
energetică pentru a îmbunătăți 
economiile de energie;

Or. en
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Amendamentul 60
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 3c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. consideră că, în ceea ce privește 
Cartea albă privind politica în domeniul 
transporturilor, aceasta ar trebui să se 
concentreze asupra modurilor de 
transport durabile, inclusiv 
intermodalitatea;

Or. en

Amendamentul 61
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 3d (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3d. încurajează Comisia să propună un 
nou cadru legislativ pentru standardizare;

Or. en

Amendamentul 62
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sprijină crearea unor obligațiuni 
pentru proiecte europene, pentru a se 
susține astfel inovarea pe termen lung pe 
piața unică;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 63
Anja Weisgerber

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sprijină crearea unor obligațiuni 
pentru proiecte europene, pentru a se 
susține astfel inovarea pe termen lung pe 
piața unică;

eliminat

Or. de

Amendamentul 64
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sprijină crearea unor obligațiuni pentru 
proiecte europene, pentru a se susține astfel 
inovarea pe termen lung pe piața unică;

4. sprijină crearea unor obligațiuni pentru 
proiecte europene, pentru a se susține astfel 
inovarea pe termen lung pe piața unică, 
inclusiv proiecte pentru infrastructura 
serviciilor în domeniul transporturilor, al 
energiei și al telecomunicațiilor, 
subliniază faptul că obligațiunile pentru 
proiecte ar trebui, de asemenea, să 
servească scopului de transformare 
ecologică a economiilor noastre și invită 
Comisia să prezinte, cât mai curând 
posibil, propuneri concrete în acest sens;

Or. en
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Amendamentul 65
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sprijină crearea unor obligațiuni pentru 
proiecte europene, pentru a se susține astfel 
inovarea pe termen lung pe piața unică;

4. sprijină crearea unor obligațiuni pentru 
proiecte europene, pentru a se susține astfel 
inovarea pe termen lung pe piața unică; 
salută propunerile care sprijină 
potențialul inovator al întreprinderilor 
economiei sociale;

Or. en

Amendamentul 66
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sprijină crearea unor obligațiuni pentru 
proiecte europene, pentru a se susține astfel 
inovarea pe termen lung pe piața unică;

4. sprijină crearea unor obligațiuni pentru 
proiecte europene, pentru a se susține astfel 
inovarea pe termen lung pe piața unică și 
pentru a finanța punerea în aplicare a 
proiectelor majore de infrastructură 
transfrontalieră, în special în domeniul 
energetic și al transporturilor;

Or. fr

Amendamentul 67
Edvard Kožušník

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sprijină crearea unor obligațiuni pentru 
proiecte europene, pentru a se susține astfel 

4. sprijină crearea unor obligațiuni pentru 
proiecte europene, pentru a se susține astfel 
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inovarea pe termen lung pe piața unică; inovarea pe termen lung pe piața unică, 
atât timp cât structurile adecvate de 
gestionare a riscurilor sunt puse în 
aplicare, iar utilizarea acestora este 
însoțită de o prezentare completă a 
tuturor eventualelor răspunderi;

Or. en

Amendamentul 68
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. îndeamnă Comisia să efectueze un 
audit financiar al priorităților bugetului 
UE pentru următorul cadru financiar și 
să acorde prioritate proiectelor europene 
cu valoare adăugată în măsură să 
consolideze competitivitatea UE și 
integrarea în domeniul cercetării, 
cunoașterii și inovării;

Or. en

Amendamentul 69
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunere de rezoluție Amendamentul

5. solicită Comisiei să promoveze 
investițiile transfrontaliere și să instituie un 
cadru legislativ care să permită investirea 
de capitaluri de risc în mod liber pe piața 
unică, independent de statul membru de 
origine;

5. solicită Comisiei să promoveze 
investițiile transfrontaliere și să instituie un 
cadru legislativ care să reglementeze
capitalurile de risc cu scopul de a proteja 
investitorii și de a orienta aceste fonduri 
spre proiecte durabile;

Or. en
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Amendamentul 70
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită Comisiei să promoveze 
investițiile transfrontaliere și să instituie un 
cadru legislativ care să permită investirea 
de capitaluri de risc în mod liber pe piața 
unică, independent de statul membru de 
origine;

5. solicită Comisiei să promoveze 
investițiile transfrontaliere și să instituie un 
cadru legislativ care să reglementeze
investirea de capitaluri de risc pe piața 
unică, independent de statul membru de 
origine;

Or. en

Amendamentul 71
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunere de rezoluție Amendamentul

5. solicită Comisiei să promoveze 
investițiile transfrontaliere și să instituie un 
cadru legislativ care să permită investirea 
de capitaluri de risc în mod liber pe piața 
unică, independent de statul membru de 
origine;

5. solicită Comisiei să promoveze 
investițiile transfrontaliere și să instituie un 
cadru legislativ care să permită investirea 
de capitaluri de risc în mod liber pe piața 
unică, independent de statul membru de 
origine, cf. Directivei AFIA;

Or. da

Amendamentul 72
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită Comisiei să promoveze 5. solicită Comisiei să promoveze 
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investițiile transfrontaliere și să instituie un 
cadru legislativ care să permită investirea 
de capitaluri de risc în mod liber pe piața 
unică, independent de statul membru de 
origine;

investițiile transfrontaliere și să instituie un 
cadru care să permită investirea de 
capitaluri de risc în mod liber pe piața 
unică, independent de statul membru de 
origine;

Or. en

Amendamentul 73
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită Comisiei să promoveze 
investițiile transfrontaliere și să instituie un 
cadru legislativ care să permită investirea 
de capitaluri de risc în mod liber pe piața 
unică, independent de statul membru de 
origine;

5. solicită Comisiei să promoveze 
investițiile transfrontaliere și, în particular,
să instituie un cadru legislativ care să 
faciliteze investirea de capitaluri de risc în 
mod liber pe piața unică, protejând în 
același timp angajații întreprinderilor 
achiziționate cu ajutorul acestor 
capitaluri de risc împotriva unor practici 
precum dezmembrarea activelor și 
încorporarea pe deplin a cerințelor de 
informare incluse în Directiva privind 
administratorii fondurilor de investiții 
alternative;

Or. fr

Amendamentul 74
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia să analizeze 
posibilitățile de creare a unui fond 
european de capital de risc în măsură să 
investească în stadiile incipiente ale 
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„dovezii conceptului” și ale dezvoltării 
întreprinderilor înainte de investiția 
comercială;

Or. en

Amendamentul 75
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că punerea în comun a 
resurselor Fondului European de 
Investiții cu cele ale investitorilor 
naționali publici și privați ar contribui la 
satisfacerea nevoilor specifice ale pieței și 
permite injectarea unui capital mai 
considerabil în sectorul capitalului de 
risc, în contextul necesității de investiții pe 
termen lung în inovare, în vederea 
realizării obiectivelor ambițioase stabilite 
în acest domeniu de strategia UE 2020;

Or. fr

Amendamentul 76
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. este de părere că propunerea Comisiei 
de a asigura că fondurile de capital de 
risc ar funcționa și ar investi în mod liber 
în cadrul Uniunii Europene, nu poate fi 
suficient de cuprinzătoare pentru a 
facilita majorarea de capital de risc și 
capital la înființare pentru IMM-uri;
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Or. en

Amendamentul 77
Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoaște importanța achizițiilor 
publice, mai ales a achizițiilor înainte de 
comercializare, și rolul pe care acestea îl 
joacă în stimularea inovării pe piața unică; 
încurajează statele membre să apeleze la 
achizițiile publice înainte de comercializare 
pentru a oferi un impuls inițial decisiv 
noilor piețe pentru tehnologii inovatoare și 
ecologice, îmbunătățind în același timp 
calitatea și eficacitatea serviciilor publice; 
invită Comisia și statele membre să 
informeze mai bine autoritățile publice cu 
privire la posibilitățile existente în 
domeniul achizițiilor publice înainte de 
comercializare; invită Comisia să analizeze 
modalități de facilitare a achizițiilor 
comune transfrontaliere;

6. recunoaște importanța achizițiilor 
publice, mai ales a achizițiilor înainte de 
comercializare, și rolul pe care acestea îl 
joacă în stimularea inovării pe piața unică; 
încurajează statele membre să apeleze la 
achizițiile publice înainte de comercializare 
pentru a oferi un impuls inițial decisiv 
noilor piețe pentru tehnologii inovatoare și 
ecologice, îmbunătățind în același timp 
calitatea, eficacitatea, universalitatea, 
accesibilitatea și durabilitatea serviciilor 
publice; invită Comisia și statele membre 
să informeze mai bine autoritățile publice 
cu privire la posibilitățile existente în 
domeniul achizițiilor publice înainte de 
comercializare; invită Comisia să analizeze 
modalități de facilitare a achizițiilor 
comune transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 78
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoaște importanța achizițiilor 
publice, mai ales a achizițiilor înainte de 
comercializare, și rolul pe care acestea îl 
joacă în stimularea inovării pe piața unică; 
încurajează statele membre să apeleze la 
achizițiile publice înainte de comercializare 

6. recunoaște importanța achizițiilor 
publice, mai ales a achizițiilor înainte de 
comercializare, și rolul pe care acestea îl 
joacă în stimularea inovării pe piața unică; 
încurajează statele membre să apeleze la 
achizițiile publice înainte de comercializare 
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pentru a oferi un impuls inițial decisiv 
noilor piețe pentru tehnologii inovatoare și 
ecologice, îmbunătățind în același timp 
calitatea și eficacitatea serviciilor publice; 
invită Comisia și statele membre să 
informeze mai bine autoritățile publice cu 
privire la posibilitățile existente în 
domeniul achizițiilor publice înainte de 
comercializare; invită Comisia să analizeze 
modalități de facilitare a achizițiilor 
comune transfrontaliere;

pentru a oferi un impuls inițial decisiv 
noilor piețe pentru tehnologii inovatoare și 
ecologice, îmbunătățind în același timp 
calitatea și eficacitatea serviciilor publice; 
invită Comisia și statele membre să 
informeze mai bine autoritățile publice cu 
privire la posibilitățile existente în 
domeniul achizițiilor publice înainte de 
comercializare; invită Comisia să analizeze 
modalități de facilitare a achizițiilor 
comune transfrontaliere; regretă lipsa de 
claritate juridică privind includerea unor 
considerente sociale în domeniul 
achizițiilor publice;

Or. en

Amendamentul 79
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. îndeamnă Comisia să sprijine 
eforturile sectorului public de a adopta 
abordări inovatoare, de a exploata noi 
tehnologii și proceduri, precum și de a 
disemina cele mai bune practici în 
administrația publică, ceea ce va reduce 
birocrația și va îmbrățișa politicile 
centrate pe cetățean;

Or. en

Amendamentul 80
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

invită Comisia să ia inițiative pentru a 
crește participarea IMM-urilor în 
domeniul achizițiilor publice prin 
eliminarea obstacolelor și a barierelor 
birocratice, facilitându-le astfel accesul la 
acesta;

Or. el

Amendamentul 81
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. îndeamnă statele membre să-și 
intensifice eforturile de partajare a 
resurselor în domeniul inovării, prin 
crearea de centre de inovare și prin 
facilitarea participării IMM-urilor la 
programele de cercetare din UE;

7. îndeamnă statele membre să-și 
intensifice eforturile de partajare a 
resurselor în domeniul inovării, prin 
crearea de centre de inovare și prin 
facilitarea participării IMM-urilor, inclusiv 
a întreprinderilor economiei sociale, la 
programele de cercetare din UE;

Or. en

Amendamentul 82
Eva-Britt Svensson, Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. îndeamnă statele membre să-și 
intensifice eforturile de partajare a 
resurselor în domeniul inovării, prin 
crearea de centre de inovare și prin 
facilitarea participării IMM-urilor la 
programele de cercetare din UE;

7. îndeamnă statele membre să-și 
intensifice eforturile de partajare a 
resurselor în domeniul inovării, prin 
crearea de centre de inovare și să pună 
accent asupra participării IMM-urilor la 
programele de cercetare din UE;
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Or. en

Amendamentul 83
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. îndeamnă statele membre să-și 
intensifice eforturile de partajare a 
resurselor în domeniul inovării, prin 
crearea de centre de inovare și prin 
facilitarea participării IMM-urilor la 
programele de cercetare din UE;

7. îndeamnă statele membre să-și 
intensifice eforturile de partajare a 
resurselor în domeniul inovării, prin 
crearea de centre de inovare prin 
intermediul creării unor mijloace 
separate, ușor accesibile și nebirocratice,
prin facilitarea participării IMM-urilor la 
programele de cercetare din UE;

Or. en

Amendamentul 84
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. îndeamnă statele membre să-și 
intensifice eforturile de partajare a 
resurselor în domeniul inovării, prin 
crearea de centre de inovare și prin 
facilitarea participării IMM-urilor la 
programele de cercetare din UE;

7. îndeamnă statele membre să-și 
intensifice eforturile de partajare a 
resurselor în domeniul inovării, prin 
crearea de centre de inovare și prin 
facilitarea participării IMM-urilor la 
programele de cercetare din UEBI, în 
interesul promovării și al exploatării 
rezultatelor cercetării științifice și ale 
inovării, precum și al sprijinirii 
diseminării și al exploatării 
transfrontaliere a rezultatelor cercetării;

Or. hu
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Amendamentul 85
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. salută propunerea Comisiei de a 
revizui Directiva privind impozitarea 
energiei (2003/96/CE) astfel încât să 
includă o componentă legată de carbon în 
impozitarea produselor energetice și a 
electricității, cu scopul de a iniția o 
tranziție de la impozitarea pe criterii de 
buget la impozitarea pe criterii de mediu, 
păstrând, în același timp, același nivel 
general de impozitare;

Or. en

Amendamentul 86
Catherine Soullie, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. insistă asupra importanței de a 
valorifica în mod corespunzător 
invențiile; sprijină ideea creării unui fond 
european pentru brevete, care ar crea 
resurse comune de brevete printr-un 
sistem de licențe în beneficiul 
întreprinderilor europene, în special al 
IMM-urilor inovatoare;

Or. en
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Amendamentul 87
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. salută inițiativa anunțată de Comisie 
care vizează combaterea mărcii și a 
pirateriei produselor și, în special, 
propunerile legislative care trebuie depuse 
în 2011, care au în vedere ajustarea 
cadrului legislativ la noile provocări ale 
internetului și consolidarea măsurilor de 
către autoritățile vamale în acest 
domeniu; constată că, în această privință, 
sinergiile ar putea fi realizate, de 
asemenea, cu viitorul plan de acțiune 
pentru a consolida supravegherea pieței 
europene; 

Or. de

Amendamentul 88
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

II. Domeniul prioritar 2: O piață unică 
digitală

B. O piață unică digitală

Or. en

Amendamentul 89
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 8 



PE458.640v01-00 42/112 AM\856887RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută revizuirea propusă de Comisie a 
Directivei privind semnăturile electronice; 
subliniază necesitatea recunoașterii 
reciproce a identificării și autentificării 
electronice în UE;

8. salută revizuirea propusă de Comisie a 
Directivei privind semnăturile electronice; 
subliniază necesitatea recunoașterii 
reciproce a identificării și autentificării 
electronice în UE și solicită Comisiei să 
abordeze, în acest sens, în special 
problemele legate de discriminare 
împotriva beneficiarilor de servicii, din 
cauza naționalității acestora sau a locului 
de reședință;

Or. en

Amendamentul 90
Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută revizuirea propusă de Comisie a 
Directivei privind semnăturile electronice; 
subliniază necesitatea recunoașterii 
reciproce a identificării și autentificării 
electronice în UE;

8. constată că revizuirea propusă de 
Comisie a Directivei privind semnăturile
electronice; subliniază necesitatea 
recunoașterii reciproce a identificării și 
autentificării electronice în UE;

Or. en

Amendamentul 91
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută revizuirea propusă de Comisie a 
Directivei privind semnăturile electronice; 
subliniază necesitatea recunoașterii 
reciproce a identificării și autentificării

8. salută revizuirea propusă de Comisie a 
Directivei privind semnăturile electronice, 
în vederea furnizării unui cadru legislativ 
pentru recunoașterea transfrontalieră și 
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electronice în UE; interoperabilitatea sistemelor sigure de e-
identificare; subliniază necesitatea 
recunoașterii reciproce a identificării și 
autentificării electronice în UE;

Or. hu

Amendamentul 92
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază importanța pachetului 
propus de e-mobilitate care vizează 
utilizarea noilor tehnologii pentru 
sprijinirea unui sistem de transporturi 
eficient și durabil, în special prin 
utilizarea eliberării de bilete integrate; 
invită statele membre să pună în aplicare 
rapid directiva privind sistemele 
inteligente de transport;

Or. en

Amendamentul 93
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază necesitatea de a depăși 
barierele existente în comerțul electronic 
transfrontalier în UE; subliniază 
necesitatea unei politici active care să 
permită publicului și întreprinderilor să 
beneficieze pe deplin de acest instrument 
pe care îl au la dispoziție, care le poate 
oferi produse și servicii de calitate la 
prețuri competitive; consideră că acest 
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lucru este esențial în actualul climat de 
criză economică și că ar contribui în mod 
considerabil la finalizarea pieței unice, ca 
un mijloc de combatere a inegalității în 
creștere și de protejare a consumatorilor 
vulnerabili, care trăiesc în locații 
îndepărtate sau suferă de mobilitate 
redusă, precum și grupurile și IMM-urile 
cu venituri mici, pentru care integrarea în 
mediul comerțului electronic este deosebit 
de important; 

Or. es

Amendamentul 94
Eva-Britt Svensson, Christel Schaldemose, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a îmbunătăți încrederea mediului 
de afaceri în comerțul electronic, 
îndeosebi prin armonizarea legislației 
contractelor acolo unde este posibil și prin 
facilitarea rambursării transfrontaliere a 
datoriilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 95
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a îmbunătăți încrederea mediului de 
afaceri în comerțul electronic, îndeosebi 
prin armonizarea legislației contractelor 

9. invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a îmbunătăți încrederea mediului de 
afaceri și a cetățenilor în comerțul 
electronic, îndeosebi prin garantarea unui 
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acolo unde este posibil și prin facilitarea 
rambursării transfrontaliere a datoriilor;

nivel înalt de protecție a consumatorilor 
în acest domeniu și armonizarea legislației 
contractelor acolo unde este posibil;

Or. en

Amendamentul 96
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a îmbunătăți încrederea mediului de 
afaceri în comerțul electronic, îndeosebi 
prin armonizarea legislației contractelor 
acolo unde este posibil și prin facilitarea 
rambursării transfrontaliere a datoriilor;

9. invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a îmbunătăți încrederea mediului de 
afaceri în comerțul electronic; consideră 
că acest lucru ar trebui să ia forma 
armonizării și a codificării normelor 
europene individuale pentru a crea un 
cadru legislativ european unic, de 
exemplu legislația europeană a
contractelor, care ar facilita rambursarea 
transfrontalieră a datoriilor;

Or. de

Amendamentul 97
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a îmbunătăți încrederea mediului de 
afaceri în comerțul electronic, îndeosebi 
prin armonizarea legislației contractelor 
acolo unde este posibil și prin facilitarea 
rambursării transfrontaliere a datoriilor;

9. invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a îmbunătăți încrederea mediului de 
afaceri în comerțul electronic, îndeosebi 
prin facilitarea rambursării transfrontaliere 
a datoriilor;

Or. en
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Amendamentul 98
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a îmbunătăți încrederea mediului de 
afaceri în comerțul electronic, îndeosebi 
prin armonizarea legislației contractelor 
acolo unde este posibil și prin facilitarea 
rambursării transfrontaliere a datoriilor;

9. subliniază importanța eliminării 
barierelor în calea comerțului electronic; 
invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a îmbunătăți încrederea mediului de 
afaceri în comerțul electronic, îndeosebi 
prin armonizarea legislației contractelor 
încheiate cu consumatorii acolo unde este 
posibil și prin facilitarea rambursării 
transfrontaliere a datoriilor;

Or. en

Amendamentul 99
Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunere de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a îmbunătăți încrederea mediului de 
afaceri în comerțul electronic, îndeosebi 
prin armonizarea legislației contractelor 
acolo unde este posibil și prin facilitarea 
rambursării transfrontaliere a datoriilor;

9. invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a îmbunătăți încrederea mediului de 
afaceri în comerțul electronic, îndeosebi 
prin facilitarea rambursării transfrontaliere 
a datoriilor;

Or. en

Amendamentul 100
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverria

Propunere de rezoluție
Punctul 9 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a îmbunătăți încrederea mediului de 
afaceri în comerțul electronic, îndeosebi 
prin armonizarea legislației contractelor 
acolo unde este posibil și prin facilitarea 
rambursării transfrontaliere a datoriilor;

9. invită Comisia și statele membre să ia 
măsurile necesare pentru a îmbunătăți 
încrederea mediului de afaceri în comerțul 
electronic, îndeosebi prin simplificarea 
înregistrării domeniilor în afara 
frontierelor pentru întreprinderile online,
prin îmbunătățirea sistemelor de plată 
online și facilitarea rambursării 
transfrontaliere a datoriilor;

Or. en

Amendamentul 101
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a îmbunătăți încrederea mediului de 
afaceri în comerțul electronic, îndeosebi 
prin armonizarea legislației contractelor 
acolo unde este posibil și prin facilitarea 
rambursării transfrontaliere a datoriilor;

9. invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a îmbunătăți încrederea mediului de 
afaceri în comerțul electronic, îndeosebi 
prin armonizarea legislației contractelor 
acolo unde este posibil, fără a periclita 
acquis-ul consumatorilor și prin facilitarea 
rambursării transfrontaliere a datoriilor;

Or. fr

Amendamentul 102
Edvard Kožušník

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunere de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a îmbunătăți încrederea mediului de 
afaceri în comerțul electronic, îndeosebi 

9. invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a îmbunătăți încrederea mediului de 
afaceri în comerțul electronic prin 
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prin armonizarea legislației contractelor 
acolo unde este posibil și prin facilitarea 
rambursării transfrontaliere a datoriilor;

facilitarea rambursării transfrontaliere a 
datoriilor;

Or. en

Amendamentul 103
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a îmbunătăți încrederea mediului de 
afaceri în comerțul electronic, îndeosebi 
prin armonizarea legislației contractelor 
acolo unde este posibil și prin facilitarea 
rambursării transfrontaliere a datoriilor;

9. invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a îmbunătăți încrederea mediului de 
afaceri în comerțul electronic, îndeosebi 
prin armonizarea legislației contractelor 
acolo unde este posibil și util și prin 
facilitarea rambursării transfrontaliere a 
datoriilor;

Or. de

Amendamentul 104
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a îmbunătăți încrederea mediului de 
afaceri în comerțul electronic, îndeosebi 
prin armonizarea legislației contractelor 
acolo unde este posibil și prin facilitarea 
rambursării transfrontaliere a datoriilor;

9. invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a îmbunătăți încrederea mediului de 
afaceri în comerțul electronic, îndeosebi 
prin facilitarea accesului la servicii de 
calitate, furnizarea de informații fiabile și 
obiective și o securitate și claritate 
juridică sporite în relațiile contractuale și 
securitatea efectuării plăților acolo unde 
este posibil și prin facilitarea rambursării 
transfrontaliere a datoriilor;

Or. en
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Amendamentul 105
Othmar Karas, Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită Comisia să evalueze punerea în 
aplicare a Directivei privind drepturile 
consumatorilor și să ia în considerare 
toată legislația UE relevantă și existentă, 
precum și nevoile speciale ale IMM-urilor 
înainte de a prezenta o propunere pentru 
o legislație europeană a contractelor;

Or. en

Amendamentul 106
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. consideră că încrederea 
consumatorilor poate fi consolidată prin 
intermediul autorităților UE de încredere 
sau a mărcilor de încredere, care pot 
garanta fiabilitatea și calitatea produselor 
pe piața electronică transfrontalieră; 
consideră că Comisia ar trebui să creeze 
un sigiliu de calitate europeană pentru 
comerțul electronic, astfel cum se 
propune în Agenda digitală pentru 
Europa, pe baza unor norme clare și 
transparente care fac obiectul 
monitorizării; consideră că oricare astfel 
de sistem european de mărci de încredere 
ar trebui să fie sprijinit de un mecanism 
pentru control sau aplicare a normelor; 
consideră că sistemul european de calitate 
ar ajuta consumatorii să identifice 
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furnizorii online de încredere, ar oferi 
compensații pentru cele mai bune practici 
și ar stimula inovarea, ajutând astfel 
întreprinderile UE în eforturile acestora 
de a transcende piețele naționale; 

Or. es

Amendamentul 107
Toine Manders

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. consideră că IMM-urile ar trebui să 
dispună de mijloacele de a utiliza intens 
comerțul electronic în Europa; regretă 
faptul că Comisia nu va prezenta o 
propunere pentru un sistem european 
pentru soluționarea litigiilor online 
pentru tranzacții până în 2012, la 
doisprezece ani de la solicitarea unei 
astfel de inițiative de către Parlament, în 
septembrie 2000[1];
[1] Poziția Parlamentului European 
privind propunerea pentru un regulament 
al Consiliului privind competența 
judiciară, recunoașterea și executarea 
hotărârilor judecătorești în materie civilă 
și comercială (JO C 146, 17.5.2001, 
p.101).

Or. en

Amendamentul 108
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 10 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă statele membre să 
implementeze pe deplin cea de-a treia 
Directivă privind serviciile poștale 
(2008/6/CE) spre a facilita astfel 
distribuirea și identificarea eficientă a 
achizițiilor online;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 109
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă statele membre să 
implementeze pe deplin cea de-a treia 
Directivă privind serviciile poștale 
(2008/6/CE) spre a facilita astfel 
distribuirea și identificarea eficientă a 
achizițiilor online;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 110
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă statele membre să 
implementeze pe deplin cea de-a treia 
Directivă privind serviciile poștale 
(2008/6/CE) spre a facilita astfel 
distribuirea și identificarea eficientă a 
achizițiilor online;

10. îndeamnă statele membre să ia toate 
măsurile necesare pentru a proteja 
condițiile de muncă, pentru a evita 
dumpingul social și pentru a asigura un 
serviciu universal de încredere, în timp ce 
pun în aplicare cea de-a treia Directivă 
privind serviciile poștale (2008/6/CE) și să 
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se asigure că toți operatorii aplică condiții 
decente de ocupare a forței de muncă și 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 111
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. îndeamnă statele membre să 
garanteze accesul universal la servicii 
poștale de înaltă calitate și să promoveze 
interoperabilitatea și cooperarea între 
sistemele și serviciile poștale;

Or. en

Amendamentul 112
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază necesitatea de a 
îmbunătăți și de a simplifica serviciile 
poștale la nivel european, în vederea 
creșterii încrederii consumatorilor în ceea 
ce privește achizițiile transfrontaliere 
efectuate în alte state membre; 

Or. es
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Amendamentul 113
Pascal Canfin, Christian Engström, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea creării unei piețe 
unice pentru bunurile audiovizuale online 
prin îmbunătățirea gestiunii electronice a 
drepturilor de autor, asigurând totodată 
remunerarea adecvată a deținătorilor 
drepturilor, în schimbul utilizării operelor 
lor;

11. subliniază necesitatea creării unei piețe 
unice pentru bunurile audiovizuale online 
prin îmbunătățirea gestiunii electronice a 
drepturilor de autor prin garantarea 
drepturilor fundamentale ale utilizatorilor 
de internet, asigurând totodată 
remunerarea adecvată a deținătorilor 
drepturilor, în schimbul utilizării operelor 
lor;

Or. en

Amendamentul 114
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Catherine Soullie

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea creării unei piețe 
unice pentru bunurile audiovizuale online 
prin îmbunătățirea gestiunii electronice a 
drepturilor de autor, asigurând totodată 
remunerarea adecvată a deținătorilor 
drepturilor, în schimbul utilizării operelor 
lor;

11. subliniază necesitatea creării unei piețe 
unice pentru bunurile audiovizuale online 
prin îmbunătățirea gestiunii electronice a 
drepturilor de autor, sprijinind totodată 
inovarea și creativitatea, asigurând 
remunerarea adecvată a deținătorilor 
drepturilor, în schimbul utilizării operelor 
lor;

Or. en

Amendamentul 115
Cristian Silviu Bușoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 11 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea creării unei piețe 
unice pentru bunurile audiovizuale online 
prin îmbunătățirea gestiunii electronice a 
drepturilor de autor, asigurând totodată 
remunerarea adecvată a deținătorilor 
drepturilor, în schimbul utilizării operelor 
lor;

11. subliniază necesitatea creării unei piețe 
unice pentru bunurile audiovizuale online 
prin gestionarea eficientă a drepturilor de 
autor, inclusiv crearea unui sistem 
paneuropean de acordare a licențelor;

Or. en

Amendamentul 116
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea creării unei piețe 
unice pentru bunurile audiovizuale online 
prin îmbunătățirea gestiunii electronice a 
drepturilor de autor, asigurând totodată 
remunerarea adecvată a deținătorilor 
drepturilor, în schimbul utilizării operelor 
lor;

11. subliniază necesitatea creării unei piețe 
unice pentru bunurile audiovizuale online 
prin îmbunătățirea gestiunii electronice a 
drepturilor de autor, asigurând totodată 
remunerarea adecvată a deținătorilor 
drepturilor, în schimbul utilizării operelor 
lor și cu scopul de a asigura că cetățenii 
au acces echitabil, la un preț rezonabil, la 
bunuri și servicii culturale;

Or. fr

Amendamentul 117
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea creării unei piețe 
unice pentru bunurile audiovizuale online 
prin îmbunătățirea gestiunii electronice a 

11. subliniază necesitatea creării unei piețe 
unice pentru bunurile audiovizuale online 
prin îmbunătățirea gestiunii electronice a 
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drepturilor de autor, asigurând totodată 
remunerarea adecvată a deținătorilor 
drepturilor, în schimbul utilizării operelor 
lor;

drepturilor de autor;

Or. da

Amendamentul 118
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea creării unei piețe 
unice pentru bunurile audiovizuale online 
prin îmbunătățirea gestiunii electronice a 
drepturilor de autor, asigurând totodată 
remunerarea adecvată a deținătorilor 
drepturilor, în schimbul utilizării operelor 
lor;

11. subliniază necesitatea creării unei piețe 
unice pentru bunurile audiovizuale online 
prin îmbunătățirea gestiunii electronice a 
drepturilor de autor, asigurând totodată 
remunerarea adecvată a deținătorilor 
drepturilor, în schimbul utilizării operelor 
lor; recomandă crearea înregistrării 
obligatorii în cadrul unui drept european 
al proprietății intelectuale, în contextul 
înregistrării coordonate a dreptului 
european al proprietății intelectuale și a 
drepturilor conexe;

Or. hu

Amendamentul 119
Toine Manders

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea creării unei piețe 
unice pentru bunurile audiovizuale online 
prin îmbunătățirea gestiunii electronice a 
drepturilor de autor, asigurând totodată 
remunerarea adecvată a deținătorilor 
drepturilor, în schimbul utilizării operelor 

11. subliniază necesitatea creării unei piețe 
unice pentru bunurile audiovizuale online 
prin promovarea standardelor deschise în 
domeniul TIC și îmbunătățirea gestiunii 
electronice a drepturilor de autor, 
asigurând totodată remunerarea adecvată a 
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lor; deținătorilor drepturilor, în schimbul 
utilizării operelor lor;

Or. en

Amendamentul 120
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Damien Abad

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11 a. regretă faptul că revizuirea 
Regulamentului privind o marcă 
comercială europeană nu este menționată 
în Actul privind piața unică; subliniază că 
una dintre prioritățile Comisiei ar trebui 
să fie asigurarea faptului că mărcile 
comerciale sunt bine protejate în mediul 
offline, precum și în cel online;

Or. en

Amendamentul 121
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază necesitatea de a spori 
disponibilitatea serviciilor cu conținut 
online; salută intenția Comisiei Europene 
de a prezenta o propunere privind 
gestionarea drepturilor de autor, cu 
scopul de a deschide accesul la conținutul 
online prin îmbunătățirea guvernanței; 
subliniază necesitatea de a facilita 
acordarea de licențe transfrontaliere și de 
a dezvolta sistemul de taxe pentru copiile 
private cu scopul de a obține o soluție 
europeană competitivă;
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Or. en

Amendamentul 122
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că revizuirea de către 
Comisie a legislației UE în materie de 
mărci comerciale ar trebui inclusă printre 
prioritățile Actului privind piața unică și 
că, în acest context, sunt luate măsuri 
adecvate pentru a se asigura că mărcile 
comerciale pot beneficia de același nivel 
de protecție atât în mediul online, cât și în 
cel offline;

Or. en

Amendamentul 123
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea consolidării 
luptei împotriva pirateriei online de o 
manieră proporționată și beneficiind de 
sprijin public, cu utilizarea deplină a 
tehnologiei disponibile și cu respectarea 
drepturilor fundamentale;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 124
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Catherine Soullie, Damien Abad

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea consolidării 
luptei împotriva pirateriei online de o 
manieră proporționată și beneficiind de 
sprijin public, cu utilizarea deplină a 
tehnologiei disponibile și cu respectarea 
drepturilor fundamentale;

12. invită Comisia și statele membre să 
consolideze lupta împotriva pirateriei 
online și să asigure protecția drepturilor 
de proprietate intelectuală, cu utilizarea 
deplină a tehnologiei disponibile și cu 
respectarea drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 125
Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea consolidării 
luptei împotriva pirateriei online de o 
manieră proporționată și beneficiind de 
sprijin public, cu utilizarea deplină a 
tehnologiei disponibile și cu respectarea 
drepturilor fundamentale;

12. subliniază necesitatea consolidării 
luptei împotriva pirateriei online fără a 
limita utilizarea liberă a internetului, 
beneficiind de sprijin public, cu utilizarea 
deplină a tehnologiei disponibile și cu 
respectarea drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 126
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen, Christian Engström

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea consolidării
luptei împotriva pirateriei online de o 
manieră proporționată și beneficiind de 

12. subliniază necesitatea desfășurării
luptei împotriva pirateriei online de o 
manieră proporționată și beneficiind de 
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sprijin public, cu utilizarea deplină a 
tehnologiei disponibile și cu respectarea 
drepturilor fundamentale;

sprijin public și cu respectarea drepturilor 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 127
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunere de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea consolidării
luptei împotriva pirateriei online de o 
manieră proporționată și beneficiind de 
sprijin public, cu utilizarea deplină a 
tehnologiei disponibile și cu respectarea 
drepturilor fundamentale;

12. subliniază, în ceea ce privește lupta
împotriva contrafacerii, că există 
necesitatea de a alinia legislația online cu 
legislația offline existentă, astfel încât 
consumatorii și întreprinderile să acorde 
mai multă încredere comerțului 
electronic;

Or. fr

Amendamentul 128
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea consolidării 
luptei împotriva pirateriei online de o 
manieră proporționată și beneficiind de 
sprijin public, cu utilizarea deplină a
tehnologiei disponibile și cu respectarea 
drepturilor fundamentale;

12. subliniază necesitatea consolidării 
luptei împotriva pirateriei online de o 
manieră proporționată și beneficiind de 
sprijin public, cu utilizarea tehnologiei 
disponibile și cu respectarea drepturilor 
fundamentale și a dreptului cetățenilor la 
viața privată;

Or. da
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Amendamentul 129
Cristian Silviu Bușoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea consolidării 
luptei împotriva pirateriei online de o 
manieră proporționată și beneficiind de 
sprijin public, cu utilizarea deplină a 
tehnologiei disponibile și cu respectarea 
drepturilor fundamentale;

12. subliniază necesitatea consolidării 
luptei împotriva pirateriei online pentru a 
proteja drepturile creatorilor, prin măsuri 
proporționate, pentru a oferi stimulente 
astfel încât consumatorii să se orienteze 
spre servicii legitime, respectând totodată 
drepturile fundamentale ale acestora;

Or. en

Amendamentul 130
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea consolidării 
luptei împotriva pirateriei online de o 
manieră proporționată și beneficiind de 
sprijin public, cu utilizarea deplină a 
tehnologiei disponibile și cu respectarea 
drepturilor fundamentale;

12. subliniază necesitatea consolidării 
luptei împotriva pirateriei online de o 
manieră proporționată și beneficiind de 
sprijin public, cu utilizarea tehnologiei 
disponibile și cu respectarea drepturilor 
fundamentale și a dreptului cetățenilor la 
viața privată; recomandă Comisiei să 
contribuie la combaterea tuturor formelor 
de încălcare a drepturilor de proprietate 
intelectuală, indiferent de dimensiunea 
întreprinderii implicate, punând totodată 
un accent deosebit asupra nevoilor 
specifice ale IMM-urilor;

Or. hu
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Amendamentul 131
Anja Weisgerber

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. constată că piața digitală internă 
poate fi finalizată numai atunci când 
diferența dintre zonele rurale și centrele 
urbane în ceea ce privește conexiunile în 
bandă largă a fost redusă;

Or. de

Amendamentul 132
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită Comisia și statele membre să 
ofere o protecție mai cuprinzătoare a 
drepturilor de proprietate intelectuală pe 
piața internă, de asemenea, prin 
abordarea noilor provocări reprezentate 
de pirateria pe internet; subliniază, ca o 
condiție de bază, că organele și cetățenii 
trebuie să fie avertizați cu privire la 
consecințele contrafacerii și ale pirateriei 
prin intermediul campaniilor de educare 
și informare, subliniind importanța 
drepturilor de proprietate intelectuală; 

Or. el

Amendamentul 133
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

III. Domeniul prioritar 3: O piață unică 
prielnică mediului de afaceri

C. O piață unică prielnică mediului de 
afaceri

Or. en

Amendamentul 134
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

III. Domeniul prioritar 3: O piață unică 
prielnică mediului de afaceri

III. Domeniul prioritar 3: Mobilizarea 
mijloacelor financiare și a instrumentelor 
fiscale pentru a sprijini tranziția spre o 
economie mai durabilă

Or. en

Amendamentul 135
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să îmbunătățească 
accesul IMM-urilor la piețele de capital 
prin suplimentarea informațiilor 
disponibile cu privire la diverse 
oportunități de finanțare UE, cum ar fi cele 
oferite de Programul pentru competitivitate 
și inovare, Banca Europeană de Investiții 
sau Fondul European de Investiții și prin 
simplificarea și accelerarea procedurilor de 
finanțare, totodată mai puțin birocratice;

13. invită Comisia să îmbunătățească 
accesul IMM-urilor la piețele de capital 
prin suplimentarea informațiilor 
disponibile cu privire la diverse 
oportunități de finanțare UE, cum ar fi cele 
oferite de Programul pentru competitivitate 
și inovare, Banca Europeană de Investiții 
sau Fondul European de Investiții și prin 
simplificarea și accelerarea procedurilor de 
finanțare, totodată mai puțin birocratice; 
invită băncile comerciale să se abțină de 
la alocarea de fonduri în acest scop 
numai întreprinderilor mijlocii sau mari 
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bine stabilite, excluzând astfel 
întreprinderile mici, inovatoare;

Or. en

Amendamentul 136
Othmar Karas, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Hans-Peter Mayer, Anna Maria 
Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să îmbunătățească 
accesul IMM-urilor la piețele de capital 
prin suplimentarea informațiilor 
disponibile cu privire la diverse 
oportunități de finanțare UE, cum ar fi 
cele oferite de Programul pentru 
competitivitate și inovare, Banca 
Europeană de Investiții sau Fondul 
European de Investiții și prin simplificarea 
și accelerarea procedurilor de finanțare, 
totodată mai puțin birocratice;

13. invită Comisia să îmbunătățească 
accesul IMM-urilor la piețele de capital 
prin simplificarea și accelerarea 
procedurilor de finanțare, totodată mai 
puțin birocratice;

Or. en

Amendamentul 137
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să îmbunătățească 
accesul IMM-urilor la piețele de capital 
prin suplimentarea informațiilor 
disponibile cu privire la diverse 
oportunități de finanțare UE, cum ar fi cele 
oferite de Programul pentru competitivitate 
și inovare, Banca Europeană de Investiții 
sau Fondul European de Investiții și prin 

13. invită Comisia să îmbunătățească 
accesul IMM-urilor la piețe de capital 
specifice și reglementate prin sprijinirea 
unei rețele europene a piețelor bursiere 
dedicate și, de asemenea, prin 
suplimentarea informațiilor disponibile cu 
privire la diverse oportunități de finanțare 
UE, cum ar fi cele oferite de Programul 
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simplificarea și accelerarea procedurilor de 
finanțare, totodată mai puțin birocratice;

pentru competitivitate și inovare, Banca 
Europeană de Investiții sau Fondul 
European de Investiții și prin simplificarea 
și accelerarea procedurilor de finanțare, 
totodată mai puțin birocratice;

Or. fr

Amendamentul 138
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să îmbunătățească 
accesul IMM-urilor la piețele de capital 
prin suplimentarea informațiilor 
disponibile cu privire la diverse 
oportunități de finanțare UE, cum ar fi cele 
oferite de Programul pentru competitivitate 
și inovare, Banca Europeană de Investiții 
sau Fondul European de Investiții și prin 
simplificarea și accelerarea procedurilor de 
finanțare, totodată mai puțin birocratice;

13. invită Comisia să îmbunătățească 
accesul IMM-urilor la piețele de capital 
prin suplimentarea informațiilor 
disponibile cu privire la diverse 
oportunități de finanțare UE, cum ar fi cele 
oferite de Programul pentru competitivitate 
și inovare, Banca Europeană de Investiții 
sau Fondul European de Investiții și prin 
simplificarea și accelerarea procedurilor de 
finanțare, totodată mai puțin birocratice; în 
acest scop, recomandă o abordare mult 
mai holistică a acordării de finanțare;

Or. hu

Amendamentul 139
Edvard Kožušník

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să îmbunătățească 
accesul IMM-urilor la piețele de capital 
prin suplimentarea informațiilor 
disponibile cu privire la diverse 
oportunități de finanțare UE, cum ar fi cele 

13. invită Comisia să îmbunătățească 
accesul IMM-urilor la piețele de capital 
prin raționalizarea informațiilor 
disponibile cu privire la diverse 
oportunități de finanțare UE, cum ar fi cele 
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oferite de Programul pentru competitivitate 
și inovare, Banca Europeană de Investiții 
sau Fondul European de Investiții și prin 
simplificarea și accelerarea procedurilor de 
finanțare, totodată mai puțin birocratice;

oferite de Programul pentru competitivitate 
și inovare, Banca Europeană de Investiții 
sau Fondul European de Investiții și prin 
simplificarea și accelerarea procedurilor de 
finanțare, totodată mai puțin birocratice;

Or. en

Amendamentul 140
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia să promoveze 
armonizarea și codificarea normelor 
europene individuale, pentru a crea un 
singur cadru legislativ european, 
legislația europeană a contractelor, care 
ar putea să contribuie, de asemenea, la o 
mai mare certitudine juridică pentru 
IMM-uri și consumatori în cadrul pieței 
interne;

Or. de

Amendamentul 141
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Damien Abad

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază importanța economică a 
IMM-urilor și a industriilor artizanale în 
economia europeană; insistă, prin 
urmare, asupra necesității de a asigura că 
principiul „gândiți mai întâi la scară 
mică” promovat de „Small Business Act” 
(Actul privind întreprinderile mici) este 
bine pus în aplicare și este considerat ca o 
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prioritate în cadrul Actului privind piața 
unică;

Or. en

Amendamentul 142
Othmar Karas, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că structura pluralistă a 
pieței bancare europene răspunde cel mai 
bine varietății nevoilor de finanțare a 
IMM-urilor și că diversitatea modelelor 
juridice și a obiectivelor întreprinderilor 
îmbunătățește accesul la finanțare;

Or. en

Amendamentul 143
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită simplificarea obligațiilor de 
raportare privind contabilitatea și 
eliminarea birocrației inutile pentru 
IMM-uri, inclusiv simplificarea 
controalelor periodice grele de 
supracompensare și acordurile specifice 
de contabilitate pentru IMM-urile 
însărcinate cu operațiuni de servicii locale 
și sociale de interes economic general;

Or. en
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Amendamentul 144
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază necesitatea consolidării 
capacităților în contextul conceperii 
proiectelor și a scrierii propunerilor, 
inclusiv asistență tehnică și programe de 
educație adecvate;

Or. en

Amendamentul 145
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou) 

Propunere de rezoluție Amendamentul

13a. solicită adoptarea statutului 
societăților private europene, cu scopul de 
a oferi IMM-urilor beneficii multiple pe 
care această propunere le cuprinde, în 
special pentru întreprinderile care doresc 
să desfășoare activități transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 146
Simon Busuttil

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. sprijină măsurile Comisiei care 
vizează reducerea birocrației pentru 
IMM-uri;
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Or. en

Amendamentul 147
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că investitorii de capital 
vor fi mai încurajați să finanțeze 
întreprinderile mici și micro aflate în 
stadiul inițial dacă sunt oferite mai multe 
rute eficiente de ieșire prin intermediul 
piețelor de capital de creștere naționale 
sau paneuropene care, în prezent, nu 
funcționează adecvat;

Or. en

Amendamentul 148
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverria

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. îndeamnă toate statele membre să 
pună în aplicare pe deplin pachetul 
bunuri;

Or. en

Amendamentul 149
Othmar Karas, Cristian Silviu Bușoi, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Anja 
Weisgerber, Andreas Schwab, Catherine Soullie, Hans-Peter Mayer, Philip Juvin, 
Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Punctul 13b (nou) 
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Propunere de rezoluție Amendamentul

13b. subliniază importanța registrelor 
comerțului interconectate și invită 
Comisia să dezvolte un cadru legislativ 
clar, asigurându-se că informațiile 
cuprinse în astfel de registre comerciale 
sunt complete și concrete;

Or. en

Amendamentul 150
Cristian Silviu Bușoi, Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 13b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. subliniază necesitatea de a adopta un 
statut pentru o întreprindere europeană 
privată, pentru a facilita înființarea și 
funcționarea întreprinderilor mici și 
mijlocii pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 151
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverria

Propunere de rezoluție
Punctul 13b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. recunoaște contribuția importantă 
pentru creșterea economică și generarea 
de locuri de muncă a domeniului 
desfacerii cu amănuntul; invită Comisia 
Europeană să includă în cadrul Actului 
privind piața unică o propunere pentru un 
plan de acțiune în domeniul desfacerii 
europene cu amănuntul, care identifică și 
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abordează numeroasele provocări cu care 
se confruntă detailiștii și furnizorii în 
cadrul pieței unice; planul de acțiune ar 
trebui să se bazeze pe concluziile 
activităților în curs de desfășurare din 
Parlamentul European cu privire la „o 
piață cu amănuntul mai eficientă și mai 
echitabilă”;

Or. en

Amendamentul 152
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța eliminării 
barierelor fiscale la activitățile 
transfrontaliere; consideră că este necesar 
un cadru mai clar în ceea ce privește TVA-
ul și obligațiile de declarare pentru 
întreprinderi, pentru a limita astfel costurile 
de adaptare și pentru a crește 
competitivitatea firmelor din UE;

14. subliniază importanța eliminării 
barierelor fiscale la activitățile 
transfrontaliere; consideră că este necesar 
un cadru mai clar în ceea ce privește TVA-
ul și obligațiile de declarare pentru 
întreprinderi, pentru a încuraja producția 
și modelele de consum durabile, pentru a 
limita astfel costurile de adaptare, pentru a 
combate frauda TVA și pentru a crește 
competitivitatea firmelor din UE;

Or. en

Amendamentul 153
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța eliminării 
barierelor fiscale la activitățile 
transfrontaliere; consideră că este necesar 
un cadru mai clar în ceea ce privește 

14. subliniază importanța eliminării 
barierelor fiscale la activitățile 
transfrontaliere; consideră că sunt 
necesare obligații de declarare mai clară
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TVA-ul și obligațiile de declarare pentru 
întreprinderi, pentru a limita astfel costurile 
de adaptare și pentru a crește 
competitivitatea firmelor din UE;

pentru întreprinderi, pentru a limita astfel 
costurile de adaptare și pentru a crește 
competitivitatea firmelor din UE;

Or. da

Amendamentul 154
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța eliminării 
barierelor fiscale la activitățile 
transfrontaliere; consideră că este necesar 
un cadru mai clar în ceea ce privește TVA-
ul și obligațiile de declarare pentru 
întreprinderi, pentru a limita astfel costurile 
de adaptare și pentru a crește 
competitivitatea firmelor din UE;

14. subliniază importanța eliminării 
barierelor fiscale la activitățile 
transfrontaliere; consideră că este necesar 
un cadru mai clar în ceea ce privește TVA-
ul și obligațiile de declarare pentru 
întreprinderi, pentru a limita astfel costurile 
de adaptare și pentru a crește 
competitivitatea firmelor din UE; invită 
Comisia să sprijine reinvestirea 
profiturilor prin crearea de stimulente 
fiscale; 

Or. hu

Amendamentul 155
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța eliminării 
barierelor fiscale la activitățile 
transfrontaliere; consideră că este necesar 
un cadru mai clar în ceea ce privește TVA-
ul și obligațiile de declarare pentru 
întreprinderi, pentru a limita astfel costurile 
de adaptare și pentru a crește 

14. subliniază importanța eliminării 
barierelor fiscale la activitățile 
transfrontaliere; consideră că este necesar 
un cadru mai clar în ceea ce privește TVA-
ul și obligațiile de declarare pentru 
întreprinderi, pentru a limita astfel costurile 
de adaptare și pentru a crește 



PE458.640v01-00 72/112 AM\856887RO.doc

RO

competitivitatea firmelor din UE; competitivitatea firmelor din UE; 
subliniază faptul că situația actuală 
inegală de punere în aplicare creează o 
barieră majoră pentru întreprinderile care 
doresc să desfășoare activități de comerț 
în afara granițelor prin intermediul 
comerțului electronic;

Or. es

Amendamentul 156
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța eliminării 
barierelor fiscale la activitățile 
transfrontaliere; consideră că este necesar 
un cadru mai clar în ceea ce privește TVA-
ul și obligațiile de declarare pentru 
întreprinderi, pentru a limita astfel costurile 
de adaptare și pentru a crește 
competitivitatea firmelor din UE;

14. subliniază importanța eliminării 
barierelor fiscale, administrative și legale
la activitățile transfrontaliere; consideră că 
este necesar un cadru mai clar în ceea ce 
privește TVA-ul și obligațiile de declarare 
pentru întreprinderi, pentru a limita astfel 
costurile de adaptare și pentru a crește 
competitivitatea firmelor din UE;

Or. en

Amendamentul 157
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. salută intenția Comisiei de a publica 
o Carte verde privind guvernanța 
corporativă și de a lansa o consultare 
publică cu privire la informații privind 
aspectele sociale, de mediu și umane ale 
investițiilor efectuate de către 
întreprinderi; îndeamnă Comisia să 
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prezinte propuneri concrete privind 
investițiile private, cu scopul de a crea 
stimulente eficiente pentru investiții pe 
termen lung, durabile și etice, în vederea 
unei mai bune coordonări a politicilor 
fiscale corporative și a încurajării 
responsabilității corporative;

Or. en

Amendamentul 158
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază importanța eliminării 
barierelor legale la activitățile 
transfrontaliere; invită Comisia să creeze 
condiții echitabile de concurență pentru 
toate formele de întreprinderi în cadrul 
pieței unice, prin luarea măsurilor 
necesare pentru a introduce propuneri 
pentru statute europene ale asociațiilor, 
ale societăților mutuale și ale fundațiilor, 
să propună un studiu de fezabilitate și o
evaluare a impactului pentru statutele 
asociațiilor și societățile mutuale, precum 
și să finalizeze în timp util evaluarea 
impactului pentru statutul fundațiilor;

Or. en

Amendamentul 159
Toine Manders

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază faptul că cetățenii se simt 
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lezați de ratele scăzute ale dobânzii 
disponibile din conturile de economii la 
bănci și că micile întreprinderi se 
confruntă cu dificultatea de a acumula 
bani la rate economice ale dobânzii, sau 
chiar deloc; consideră, prin urmare, că ar 
trebui încurajat împrumutul peer-to-peer, 
prin intermediul legislației, dacă este 
necesar, la nivel european; consideră, de 
asemenea, că Comisia ar trebui să aibă în 
vedere modul în care să încurajeze și să 
promoveze sistemele de finanțare din 
partea investitorilor individuali („business 
angel”) și sisteme de mentorat, la nivel 
european, și consideră că toate acestea ar 
putea fi alăturate unui portal al 
cetățenilor pentru micile întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 160
Othmar Karas, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Cristian Silviu Bușoi, 
Catherine Soullie, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Hans-Peter 
Mayer, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază importanța registrelor 
comerțului interconectate și invită 
Comisia să dezvolte un cadru legislativ 
clar care să asigure că informațiile 
cuprinse în astfel de registre comerciale 
sunt complete și concrete;

Or. en

Amendamentul 161
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 14b (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. salută intenția de a revizui Directiva 
privind impozitarea energiei; consideră că 
revizuirea ar trebui să vizeze introducerea 
unui nivel minim UE de impozitare a 
emisiilor de CO2 în concordanță cu 
ambițiile UE cu privire la combaterea 
schimbărilor climatice și nevoia de a 
încuraja utilizarea mai eficientă a 
energiei;

Or. en

Amendamentul 162
Othmar Karas, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Anja Weisgerber, Andreas 
Schwab, Eija-Riitta Korhola, Hans-Peter Mayer, Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. invită Comisia Europeană să includă 
în cadrul Actului privind piața unică o 
propunere pentru o strategie europeană a 
serviciilor cu amănuntul, care identifică 
și abordează numeroasele provocări cu 
care se confruntă întreprinderile 
europene care doresc să vândă cu 
amănuntul produsele atât în cadrul pieței 
unice, cât și pentru clienți internaționali. 
Această strategie ar trebui să aibă în 
vedere cerințele specifice ale domeniilor 
desfacerii cu amănuntul individuale, 
inclusiv desfacerea cu amănuntul 
digitală, de consum curentă și de 
călătorie.

Or. en
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Amendamentul 163
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că o bază de impozitare 
consolidată comună pentru corporații ar 
îmbunătăți nivelul de transparență și 
comparabilitate al impozitelor aplicate la 
nivelul corporațiilor, reducând astfel 
obstacolele în activitățile transfrontaliere;

15. salută propunerile care vizează 
introducerea unei baze de impozitare 
consolidate comune, astfel încât 
activitatea economică și impozitarea să se 
potrivească; subliniază că o bază de 
impozitare consolidată comună pentru 
corporații, fondată pe principiul 
armonizării minime, ar îmbunătăți nivelul 
de transparență și comparabilitate al 
impozitelor aplicate la nivelul corporațiilor, 
reducând astfel obstacolele în activitățile 
transfrontaliere; subliniază necesitatea 
unei coordonări mai bune a politicilor 
fiscale naționale, cu scopul de a pune 
capăt concurenței fiscale nesănătoase 
între statele membre, care are un impact 
dăunător asupra ocupării forței de muncă 
și a finanțelor publice;

Or. en

Amendamentul 164
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Catherine Soullie, Damien Abad

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că o bază de impozitare 
consolidată comună pentru corporații ar 
îmbunătăți nivelul de transparență și 
comparabilitate al impozitelor aplicate la 
nivelul corporațiilor, reducând astfel 
obstacolele în activitățile transfrontaliere;

15. salută călduros inițiativa Comisiei 
pentru o directivă care să introducă o 
bază de impozitare consolidată comună 
pentru corporații și subliniază că o bază de 
impozitare consolidată comună pentru 
corporații ar îmbunătăți nivelul de 
transparență și comparabilitate al 
impozitelor aplicate la nivelul corporațiilor, 
reducând astfel obstacolele în activitățile 
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transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 165
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că o bază de impozitare 
consolidată comună pentru corporații ar 
îmbunătăți nivelul de transparență și 
comparabilitate al impozitelor aplicate la 
nivelul corporațiilor, reducând astfel 
obstacolele în activitățile transfrontaliere;

15. subliniază necesitatea unei mai bune 
coordonări fiscale prin armonizarea bazei
de impozitare pentru corporații și a ratelor 
TVA, cu scopul de a evita orice 
concurență fiscală neloială și pentru a 
garanta un mediu mai echitabil tuturor 
întreprinderilor din Uniunea European;

Or. fr

Amendamentul 166
Simon Busuttil

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că o bază de impozitare 
consolidată comună pentru corporații ar 
îmbunătăți nivelul de transparență și 
comparabilitate al impozitelor aplicate la 
nivelul corporațiilor, reducând astfel
obstacolele în activitățile transfrontaliere;

15. subliniază că o bază de impozitare 
consolidată comună pentru corporații ar 
îmbunătăți nivelul de transparență și 
comparabilitate al impozitelor aplicate la 
nivelul corporațiilor, și poate reduce
obstacolele în activitățile transfrontaliere;

Or. en
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Amendamentul 167
Edvard Kožušník

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că o bază de impozitare 
consolidată comună pentru corporații ar 
îmbunătăți nivelul de transparență și 
comparabilitate al impozitelor aplicate la 
nivelul corporațiilor, reducând astfel 
obstacolele în activitățile transfrontaliere;

15. subliniază că o bază de impozitare 
consolidată comună pentru corporații ar 
putea îmbunătăți nivelul de transparență și 
comparabilitate al impozitelor aplicate la 
nivelul corporațiilor, reducând astfel 
obstacolele în activitățile transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 168
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că o bază de impozitare 
consolidată comună pentru corporații ar 
îmbunătăți nivelul de transparență și 
comparabilitate al impozitelor aplicate la 
nivelul corporațiilor, reducând astfel 
obstacolele în activitățile transfrontaliere;

15. subliniază că o bază de impozitare 
consolidată comună pentru întreprinderi ar 
îmbunătăți nivelul de transparență și 
comparabilitate al impozitelor aplicate la 
nivelul întreprinderilor, reducând astfel 
obstacolele în activitățile transfrontaliere;

Or. ro

Amendamentul 169
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită o structură fiscală care poate 
reduce impozitele aplicate muncii și poate 
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stimula ocuparea forței de muncă, 
inovarea și investițiile pe termen lung;

Or. fr

Amendamentul 170
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să eficientizeze 
procedurile privind achizițiile publice și să 
încurajeze firmele din UE să participe la 
procedurile de achiziții publice 
transfrontaliere; subliniază că ar trebui în 
continuare facilitată participarea IMM-
urilor la licitațiile publice;

16. invită Comisia să eficientizeze 
procedurile privind achizițiile publice și să 
încurajeze firmele din UE să participe la 
procedurile de achiziții publice 
transfrontaliere; subliniază că ar trebui în 
continuare facilitată participarea IMM-
urilor la licitațiile publice; consideră că 
este nevoie de reciprocitate în acest 
domeniu între UE și țările industrializate 
și principalii parteneri economici 
emergenți, fără a afecta capacitatea 
autorităților publice, în special în țările în 
curs de dezvoltare, de utilizare a 
achizițiilor publice în scopuri de interes 
general; se așteaptă, prin urmare, din 
partea Comisiei, să furnizeze cifre și fapte 
cu privire la nivelul de deschidere a 
achizițiilor publice atât în UE, cât și în 
alte țări industrializate, și să prezinte o 
propunere legislativă echilibrată pentru a 
spori simetria în accesul la achizițiile 
publice;

Or. en

Amendamentul 171
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 16 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să eficientizeze 
procedurile privind achizițiile publice și să 
încurajeze firmele din UE să participe la 
procedurile de achiziții publice 
transfrontaliere; subliniază că ar trebui în 
continuare facilitată participarea IMM-
urilor la licitațiile publice;

16. invită Comisia să eficientizeze 
procedurile privind achizițiile publice și să 
încurajeze firmele din UE să participe la 
procedurile de achiziții publice 
transfrontaliere; subliniază că ar trebui în 
continuare facilitată participarea IMM-
urilor și a întreprinderilor din sectorul 
economiei sociale la licitațiile publice;

Or. en

Amendamentul 172
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să eficientizeze
procedurile privind achizițiile publice și să 
încurajeze firmele din UE să participe la 
procedurile de achiziții publice 
transfrontaliere; subliniază că ar trebui în 
continuare facilitată participarea IMM-
urilor la licitațiile publice;

16. invită Comisia să simplifice
procedurile privind achizițiile publice cu 
scopul de a scuti guvernele locale și 
întreprinderile de la cheltuiala unei 
cantități mari de timp și bani cu chestiuni 
pur birocratice; subliniază că
simplificarea procedurilor va facilita 
accesul IMM-urilor la astfel de contracte 
și le va permite să participe în condiții mai 
egale și mai echitabile;

Or. en

Amendamentul 173
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să eficientizeze 16. invită Comisia să eficientizeze 
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procedurile privind achizițiile publice și să 
încurajeze firmele din UE să participe la 
procedurile de achiziții publice 
transfrontaliere; subliniază că ar trebui în 
continuare facilitată participarea IMM-
urilor la licitațiile publice;

procedurile privind achizițiile publice și să 
încurajeze firmele din UE să participe la 
procedurile de achiziții publice 
transfrontaliere; subliniază că ar trebui în 
continuare facilitată participarea IMM-
urilor la licitațiile publice, urmărind, 
totodată, să protejeze drepturile acestora 
și pe cele ale angajaților lor atunci când 
lucrează în calitate de subcontractanți;

Or. fr

Amendamentul 174
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită Comisia să clarifice faptul că 
autoritățile publice pot baza achizițiile 
publice pe criterii sociale precum plata 
salariilor standard relevante și alte 
cerințe;

Or. en

Amendamentul 175
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. salută intenția Comisiei de a revizui 
normele în domeniul achizițiilor publice 
cu scopul de a le pune de acord cu 
obiectivele și politicile UE de a simplifica 
procedura, în special pentru autoritățile 
mici locale și regionale și pentru a 
permite IMM-urilor un acces mai mare la 
achizițiile publice;
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Or. en

Amendamentul 176
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază importanța asigurării 
accesului reciproc la contracte publice cu 
partenerii comerciali din țările 
industrializate și din marile țări 
emergente;

Or. fr

Amendamentul 177
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită Comisia să ducă mai departe 
elementele-cheie ale reglementării 
inteligente (precum reducerea birocrației 
cu 25 % până în 2012 și planificarea unei 
strategii post 2012) și să pună în aplicare 
realizarea sistematică a evaluărilor 
independente și a testelor IMM atât la 
nivelul UE, cât și la nivel național;

Or. en

Amendamentul 178
Simon Busuttil

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 



AM\856887RO.doc 83/112 PE458.640v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. susține propunerea Comisiei de a 
dezvolta mecanisme eficiente de 
soluționare a litigiilor, însă invită Comisia 
să se concentreze și asupra prevenirii 
litigiilor prin măsuri mai puternice care 
împiedică practicile comerciale neloiale;

Or. en

Amendamentul 179
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. constată că piața unică este, în 
primul rând, o bază solidă pentru 
activitatea întreprinderilor europene, 
susținând totodată activitățile comerciale 
globale ale acestora; subliniază faptul că, 
Comisia ar trebui să depună eforturi 
suplimentare în cadrul achizițiilor 
internaționale, pentru a crea condiții 
echitabile în ceea ce privește concurența 
pentru întreprinderile europene și 
întreprinderi din țările terțe care participă 
la achiziții publice; 

Or. el

Amendamentul 180
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. este de părere că Comisia ar trebui să 
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își îmbunătățească eforturile pentru a 
facilita serviciile bancare transfrontaliere, 
prin înlăturarea tuturor obstacolelor 
existente în calea utilizării sistemelor 
concurente de compensare și de 
regularizare și prin aplicarea de norme 
comune pentru comerț;

Or. en

Amendamentul 181
Toine Manders

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că Comisia ar trebui să 
sponsorizeze un schimb de competențe 
europene, prin care întreprinderile mici și 
mijlocii să poată beneficia de 
competențele disponibile în întreprinderi 
mai mari, promovând astfel sinergiile și 
mentoratul;

Or. en

Amendamentul 182
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 16b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. invită Comisia să simplifice 
procedurile de achiziții publice, cu scopul 
de a reduce costurile administrative și 
nesiguranța juridică pentru autoritățile 
contractante; solicită, de asemenea, 
Comisiei, să identifice o soluție clară și 
adecvată pentru contractele „in-house” în 
cadrul legislației în materie de achiziții 
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publice;

Or. fr

Amendamentul 183
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 16b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. critică propunerea, prezentată 
înainte de această consultare, ca noi 
norme juridice să fie adoptate pentru 
concesiuni de servicii; consideră această 
propunere ca fiind neproductivă în 
vederea inițiativei privind o „mai bună 
reglementare”, întrucât acest lucru poate 
conduce la o fragmentare suplimentară a 
normelor privind contractele publice și 
poate spori incertitudinea juridică;

Or. en

Amendamentul 184
Simon Busuttil

Propunere de rezoluție
Punctul 16b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. susține Comisia în intenția sa de a 
revizui Directiva privind publicitatea 
înșelătoare și comparativă și invită 
Comisia să introducă dispoziții specifice 
cu privire la practicile frauduloase larg 
răspândite, cum ar fi cazul anuarelor 
profesionale înșelătoare;

Or. en
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Amendamentul 185
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Punctul 16b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. propune Comisiei să promoveze în 
continuare programe de schimb pentru 
ucenicie, astfel încât să permită 
persoanelor care urmează aceste 
programe să acumuleze experiență în 
muncă într-un alt stat european; invită 
Comisia să consolideze sistemele prin care 
șomerii sunt încurajați prin punerea la 
dispoziție de împrumuturi cu dobândă 
redusă pentru a înființa propria 
întreprindere și pentru a le oferi asistența 
tehnică pentru realizarea acestui lucru;

Or. en

Amendamentul 186
Toine Manders

Propunere de rezoluție
Punctul 16b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. subliniază, de asemenea, în acest 
sens, faptul că în cadrul actualului climat 
economic, întreprinderile și sectorul 
public recurg tot mai frecvent la stagii 
neremunerate, pentru a evita angajarea 
tinerilor pe baza unui contract de muncă; 
consideră, fără a aduce atinge în vreun 
fel utilității unor astfel de măsuri în 
oferirea de experiență de muncă tinerilor, 
că un model pentru un sistem european 
pentru contracte de muncă 
transfrontaliere pe termen scurt ar trebui 
să fie creat pentru a le permite tinerilor să 
acumuleze experiență în domeniul pe care 
l-au ales, în altă țară decât cea din care 
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provin, fără niciun risc pentru angajator; 
consideră că schimbul de competențe 
propus în punctul anterior ar putea fi 
utilizat pentru administrarea acestui 
sistem prin potrivirea locurilor de muncă 
cu angajatorii, asistând la formalitățile 
administrative și acordând granturi 
pentru IMM-urile participante; consideră 
cu fermitate că beneficiile pentru tinerii 
în cauză (experiență la locul de muncă, 
posibilitatea obținerii unui loc de muncă 
permanent, învățarea limbilor străine, 
dobândirea de competențe etc.) pentru 
mediul de afaceri (dezvoltarea comerțului 
transfrontalier, creșterea bazei de 
potențiali angajatori etc.) și pentru 
întreaga UE (beneficii în ceea ce privește 
coeziunea socială, efecte pozitive asupra 
comerțului în cadrul Uniunii și asupra 
ocupării forței de muncă, mobilitatea 
geografică crescută) ar fi substanțiale;

Or. en

Amendamentul 187
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 16c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. invită Comisia să adopte o abordare 
prudentă a parteneriatelor public-privat 
luând în considerare și experiențele 
negative, și să propună un cadru legislativ 
clar, care oferă certitudine juridică și 
pune ofertanții și autoritățile contractante 
pe picior de egalitate în legătură cu 
partajarea atât a beneficiilor, cât și a 
riscurilor;

Or. fr
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Amendamentul 188
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 16d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16d. invită Comisia să aducă clarificări 
juridice cu privire la legislația în materie 
de achiziții publice, în legătură cu 
includerea criteriilor sociale și de mediu 
în invitațiile de participare la licitație;

Or. fr

Amendamentul 189
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

IV. Domeniul prioritar 4: O piață unică a 
serviciilor

D. O piață unică a serviciilor

Or. en

Amendamentul 190
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Priorități

Or. en
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Amendamentul 191
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază necesitatea bunei 
transpuneri a Directivei privind serviciile 
și a realizării procedurilor necesare online, 
ceea ce ar reduce în mod considerabil 
costurile operaționale pentru întreprinderi; 
îndeamnă Comisia să acorde o atenție 
deosebită dezvoltării pieței unice pentru 
servicii online;

17. subliniază necesitatea unei evaluări 
amănunțite a impactului Directivei 
privind serviciile asupra calității 
serviciilor și a posibilității ca autoritățile 
publice să impună cerințe de interes 
public furnizorilor de servicii; subliniază 
necesitatea de a îmbunătăți realizarea
procedurilor necesare online, ceea ce ar 
reduce în mod considerabil costurile 
operaționale pentru întreprinderi; îndeamnă 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
dezvoltării pieței unice pentru servicii 
online;

Or. en

Amendamentul 192
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază necesitatea bunei transpuneri 
a Directivei privind serviciile și a realizării
procedurilor necesare online, ceea ce ar
reduce în mod considerabil costurile 
operaționale pentru întreprinderi; îndeamnă 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
dezvoltării pieței unice pentru servicii 
online;

17. subliniază necesitatea bunei transpuneri 
a Directivei privind serviciile, inclusiv 
înființarea de puncte de contact unic pe 
deplin operaționale, care permit 
realizarea procedurilor și a formalităților
necesare online, ceea ce poate reduce în 
mod considerabil costurile operaționale 
pentru întreprinderi și impulsiona piața 
unică pentru servicii; invită Comisia și 
statele membre să colaboreze și să ia 
măsuri suplimentare pentru crearea pieței 
unice pentru servicii, pe baza procesului 
de evaluare reciprocă; îndeamnă Comisia 
să acorde o atenție deosebită dezvoltării 
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pieței unice pentru servicii online;

Or. en

Amendamentul 193
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază necesitatea bunei transpuneri 
a Directivei privind serviciile și a realizării 
procedurilor necesare online, ceea ce ar 
reduce în mod considerabil costurile 
operaționale pentru întreprinderi; îndeamnă 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
dezvoltării pieței unice pentru servicii 
online;

17. subliniază necesitatea deplinei și bunei 
transpuneri a Directivei privind serviciile și 
a realizării procedurilor necesare online, 
ceea ce ar reduce în mod considerabil 
costurile operaționale pentru întreprinderi; 
îndeamnă Comisia să acorde o atenție 
deosebită dezvoltării pieței unice pentru 
servicii online;

Or. fr

Amendamentul 194
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că sectorul serviciilor este 
un element-cheie al pieței unice; își 
exprimă îndoielile cu privire la faptul că 
Directiva privind serviciile va oferi servicii 
de înaltă calitate în Europa; îndeamnă 
Comisia să evalueze din nou impactul 
directivei cu ocazia următoarei evaluări 
cu privire la principiul universalității, 
accesibilității, continuității, calității și al 
disponibilității; încurajează statele 
membre să sprijine sectorul public și să 
ofere cetățenilor servicii publice de înaltă 
calitate;
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Or. en

Amendamentul 195
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită Comisia să prezinte un cadru 
legislativ pentru a proteja serviciile 
sociale de interes general și servicii de 
interes economic general, care se află în 
centrul modelului social european, pentru 
a le permite acestora să își îndeplinească 
toate sarcinile, astfel cum se prevede în 
Tratatul de la Lisabona și în conformitate 
cu principiile subsidiarității și 
proporționalității;

Or. fr

Amendamentul 196
Eva-Britt Svensson, Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să încurajeze 
dezvoltarea sectorului serviciilor și să ia 
măsurile necesare de reglementare pentru a 
proteja astfel IMM-urile de practici 
comerciale inechitabile ale întreprinderilor 
mari în domeniul desfacerii en detail;

18. invită Comisia să încurajeze 
dezvoltarea sectorului serviciilor și să ia 
măsurile necesare de reglementare pentru a 
proteja astfel IMM-urile de concurența 
inechitabilă a întreprinderilor mari în 
domeniul desfacerii en detail;

Or. en
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Amendamentul 197
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să încurajeze 
dezvoltarea sectorului serviciilor și să ia 
măsurile necesare de reglementare pentru 
a proteja astfel IMM-urile de practici 
comerciale inechitabile ale 
întreprinderilor mari în domeniul 
desfacerii en detail;

18. invită Comisia să încurajeze 
dezvoltarea sectorului serviciilor și să 
promoveze rolul IMM-urilor și 
competitivitatea acestora în domeniul 
desfacerii en detail;

Or. en

Amendamentul 198
Othmar Karas, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Cristian Silviu Bușoi, Anja 
Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Philippe Juvin, Konstantinos 
Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să încurajeze 
dezvoltarea sectorului serviciilor și să ia 
măsurile necesare de reglementare pentru a 
proteja astfel IMM-urile de practici 
comerciale inechitabile ale întreprinderilor 
mari în domeniul desfacerii en detail;

18. invită Comisia să încurajeze 
dezvoltarea sectorului serviciilor și să ia 
măsurile necesare de reglementare pentru a 
proteja astfel în special IMM-urile de 
practici comerciale inechitabile ale 
întreprinderilor mari în domeniul desfacerii 
en detail; reamintește 
Rezoluția sa nr. 2008/2126 (INI) și 
îndeamnă din nou Comisia să prezinte o 
propunere pentru a preveni practicile 
frauduloase ale anuarelor profesionale 
înșelătoare;

Or. en
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Amendamentul 199
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să încurajeze 
dezvoltarea sectorului serviciilor și să ia 
măsurile necesare de reglementare pentru a 
proteja astfel IMM-urile de practici 
comerciale inechitabile ale întreprinderilor 
mari în domeniul desfacerii en detail;

18. invită Comisia să încurajeze 
dezvoltarea sectorului serviciilor și să ia 
măsurile necesare de reglementare pentru a 
proteja astfel IMM-urile de practici 
comerciale inechitabile ale întreprinderilor 
mari;

Or. da

Amendamentul 200
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită Comisia să încurajeze și să 
sprijine producția și oferta de numeroase 
servicii de interes general de către 
întreprinderile economiei sociale;

Or. en

Amendamentul 201
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. recomandă crearea de agenții 
intermediare cu scopul de a reuni nevoile 
financiare ale proiectelor inovatoare și 
durabile (în special pentru SIEG) și să 
faciliteze astfel accesul acestora la piețele 



PE458.640v01-00 94/112 AM\856887RO.doc

RO

financiare în condiții mai bune;

Or. en

Amendamentul 202
Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. salută faptul că Comisia este foarte 
activă în examinarea legilor naționale 
recent adoptate care împiedică 
întreprinderile europene, de exemplu, în 
domeniul desfacerii cu amănuntul pentru 
a profita de drepturile lor pe piața internă 
în alte state membre; invită Comisia să 
investigheze în continuare în mod 
amănunțit dispozițiile prevăzute în 
legislația în materie de comerț și fiscală, 
care discriminează întreprinderile 
europene străine;

Or. en

Amendamentul 203
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverria

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită Comisia să definească, în 
consultare cu părțile interesate, 
„practicile comerciale în mod evident 
neloiale” în domeniul desfacerii cu 
amănuntul; solicită Comisiei, pe această 
bază, să colecteze cazuri de practici 
comerciale neloiale bazate pe dovezi; 
invită Comisia să realizeze o evaluare 
aprofundată a măsurilor naționale 
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existente pentru a preveni practicile 
comerciale neloiale în domeniul 
desfacerii cu amănuntul și, pe această 
bază, să propună măsuri suplimentare în 
ceea ce privește concurența și libertatea 
contractuală;

Or. en

Amendamentul 204
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverria

Propunere de rezoluție
Punctul 18b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. subliniază faptul că un sistem de 
plată fragmentat reprezintă un obstacol în 
calea comerțului transfrontalier; invită 
Comisia să continue să îmbunătățească 
sistemul SEPA în vederea definirii unui 
serviciu de plată de bază disponibil pentru 
toate cardurile, sporind transparența cu 
privire la costurile de tranzacție și 
reducând comisioanele interbancare în 
cadrul UE;

Or. en

Amendamentul 205
Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să propună un cadru 
legal pentru concesionarea serviciilor, 
care să asigure transparență, protecție 
judiciară efectivă pentru ofertanți și 
certitudine juridică;

eliminat
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Or. de

Amendamentul 206
Edvard Kožušník

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să propună un cadru 
legal pentru concesionarea serviciilor, 
care să asigure transparență, protecție 
judiciară efectivă pentru ofertanți și 
certitudine juridică;

eliminat

Or. en

Amendamentul 207
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să propună un cadru 
legal pentru concesionarea serviciilor, care 
să asigure transparență, protecție 
judiciară efectivă pentru ofertanți și 
certitudine juridică;

19. reamintește Raportul Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor
(A7-0151/2010) privind noile evoluții în 
achizițiile publice; în consecință, insistă 
că orice propunere pentru un act juridic 
care se referă la concesionarea serviciilor
ar fi justificată numai în vederea 
remedierii distorsiunilor în funcționarea 
pieței interne, și subliniază faptul că, 
până în prezent, nu au fost identificate 
astfel de distorsiuni și că, prin urmare, un 
act juridic privind concesionările 
serviciilor este inutil atâta timp cât nu este 
destinat unei îmbunătățiri identificabile a 
funcționării pieței interne;

Or. en
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Amendamentul 208
Philippe Juvin, Damien Abad

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să propună un cadru 
legal pentru concesionarea serviciilor, care 
să asigure transparență, protecție 
judiciară efectivă pentru ofertanți și 
certitudine juridică;

19. ia act de intenția Comisiei de a adopta 
un cadru legislativ cu privire la
concesionarea serviciilor; reamintește că 
principiile care decurg din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
precum transparența, tratamentul egal, 
proporționalitatea, nediscriminarea și 
recunoașterea reciprocă, se aplică deja 
concesionării serviciilor; reamintește 
poziția Parlamentului European cu 
privire la o inițiativă privind 
concesionarea serviciilor, astfel cum se 
menționează în Rezoluția din 18 mai 2010 
referitoare la noile evoluții în achizițiile 
publice, conform căreia o inițiativă 
legislativă ar fi justificată numai pe baza 
unor distorsiuni în funcționarea pieței 
interne, și că o astfel de inițiativă 
legislativă pare să fie inutilă, având în 
vedere faptul că, până în prezent, nu au 
fost identificate astfel de distorsiuni;

Or. en

Amendamentul 209
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să propună un cadru 
legal pentru concesionarea serviciilor, care 
să asigure transparență, protecție 
judiciară efectivă pentru ofertanți și 

19. subliniază că un act juridic referitor la
concesionarea serviciilor este necesar, 
având în vedere claritatea oferită de 
jurisprudența relevantă a CEJ;
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certitudine juridică;

Or. en

Amendamentul 210
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să propună un cadru 
legal pentru concesionarea serviciilor, care 
să asigure transparență, protecție judiciară 
efectivă pentru ofertanți și certitudine 
juridică;

19. reamintește 
Rezoluția sa nr. 2009/2175 (INI) și 
solicită Comisiei să propună un cadru legal 
pentru concesionarea serviciilor numai 
dacă principiile generale prevăzute în 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (interzicerea discriminării, 
principiul tratamentului egal și al 
transparenței) nu asigură în mod 
satisfăcător transparență, protecție 
judiciară efectivă pentru ofertanți și 
certitudine juridică și dacă distorsiuni 
importante ale concurenței au făcut 
necesar un astfel de cadru legislativ;

Or. en

Amendamentul 211
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să propună un cadru 
legal pentru concesionarea serviciilor, care
să asigure transparență, protecție judiciară 
efectivă pentru ofertanți și certitudine 
juridică;

19. invită Comisia să propună un cadru 
legal adecvat pentru concesionarea 
serviciilor, menit să remedieze 
distorsiunile existente ale libertății de a 
presta servicii și să asigure transparență, 
tratament egal, protecție judiciară efectivă 
pentru operatorii economici din cadrul UE
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și certitudine juridică;

Or. en

Amendamentul 212
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să propună un cadru 
legal pentru concesionarea serviciilor,
care să asigure transparență, protecție 
judiciară efectivă pentru ofertanți și 
certitudine juridică;

19. consideră că orice propunere 
legislativă privind acordarea de 
concesiuni de servicii ar trebui să ofere un 
cadru legal care să asigure transparență, 
protecție judiciară efectivă pentru ofertanți 
și autoritățile contractante și certitudine 
juridică, ținând cont de actuala 
jurisprudență a Curții de Justiție;

Or. fr

Amendamentul 213
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să propună un cadru 
legal pentru concesionarea serviciilor, care 
să asigure transparență, protecție judiciară 
efectivă pentru ofertanți și certitudine 
juridică;

19. salută, în principiu, orice inițiative 
pentru concesii care ar contribui la 
deschiderea piețelor și la consolidarea 
concurenței; subliniază faptul că un cadru 
legal pentru concesionarea serviciilor poate 
conduce numai la o transparență crescută, 
certitudine juridică, economii pentru 
autoritățile locale și o calitate sporită în 
cazul în care sunt îndeplinite anumite 
condiții; își exprimă temerea, cu toate 
acestea, cu privire la faptul că un set 
general de norme europene ar conduce la 
acordarea de concesii preferențiale 
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instituțiilor publice și întreprinderilor 
economice mixte, și nu ar ține cont în 
mod suficient de diferitele structuri de 
piață și de nevoile operatorilor economici 
în diferitele sectoare și state membre; 
invită, prin urmare, Comisia, să respecte 
principiul subsidiarității și să se abțină de 
la a înainta o propunere legislativă cu 
privire la concesionarea serviciilor; 

Or. de

Amendamentul 214
Othmar Karas, Cristian Silviu Bușoi, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter 
Mayer

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța bunei 
implementări a Directivei privind 
calificările profesionale; îndeamnă 
Comisia să propună măsuri de creare a 
unor carduri pentru profesioniști la nivel 
UE, după necesități;

eliminat

Or. en

Amendamentul 215
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța bunei 
implementări a Directivei privind 
calificările profesionale; îndeamnă 
Comisia să propună măsuri de creare a 
unor carduri pentru profesioniști la nivel 
UE, după necesități;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 216
Edvard Kožušník

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța bunei 
implementări a Directivei privind 
calificările profesionale; îndeamnă 
Comisia să propună măsuri de creare a 
unor carduri pentru profesioniști la nivel 
UE, după necesități;

eliminat

Or. en

Amendamentul 217
Philippe Juvin, Catherine Soullie, Damien Abad

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța bunei 
implementări a Directivei privind 
calificările profesionale; îndeamnă Comisia 
să propună măsuri de creare a unor carduri 
pentru profesioniști la nivel UE, după 
necesități;

20. subliniază importanța bunei 
implementări a Directivei privind 
calificările profesionale; îndeamnă Comisia 
să propună măsuri de creare a unor carduri 
pentru profesioniști la nivel UE, după 
necesități, asigurând totodată protecția 
datelor cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 218
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 20 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța bunei 
implementări a Directivei privind 
calificările profesionale; îndeamnă Comisia 
să propună măsuri de creare a unor carduri 
pentru profesioniști la nivel UE, după 
necesități;

20. subliniază importanța bunei 
implementări a Directivei privind 
calificările profesionale și salută eforturile 
depuse pentru reformarea acesteia; 
îndeamnă Comisia să propună măsuri de 
creare a unor carduri pentru profesioniști la 
nivel UE, după necesități, în special pentru 
profesiile reglementate sau cele în 
privința cărora riscul de fraudă este mai 
mare și mai periculos;

Or. fr

Amendamentul 219
Ildikó Gáll-Pelcz, János Áder

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. invită Comisia să revizuiască și să 
actualizeze la intervale regulate, în 
strânsă cooperare cu organele naționale 
de coordonare desemnate de statele
membre și organizațiile lucrătorilor și 
patronale, la nivel comunitar, fișele de 
post comunitare convenite de comun 
acord și tabelele comparative referitoare 
la calificările de formare profesională; 
consideră că, după necesități, propunerile 
ar trebui să fie formulate pentru a asigura 
o funcționare mai eficientă a sistemului, 
cuprinzând alte măsuri de natură să 
îmbunătățească situația în ceea ce 
privește compatibilitatea calificărilor 
profesionale;

Or. hu
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Amendamentul 220
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută intenția Comisiei Europene de 
a propune o reformă legislativă a cadrului 
de standardizare, care să acopere inclusiv 
serviciile;

eliminat

Or. en

Amendamentul 221
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută intenția Comisiei Europene de a 
propune o reformă legislativă a cadrului de 
standardizare, care să acopere inclusiv 
serviciile;

21. salută intenția Comisiei Europene de a 
propune o reformă legislativă a cadrului de 
standardizare, care să acopere inclusiv 
serviciile; subliniază faptul că 
standardizarea serviciilor ar trebui să 
conducă la realizarea pieței unice acolo 
unde s-a dovedit că este util și, în special, 
trebuie să țină cont pe deplin de nevoile 
IMM-urilor;

Or. de

Amendamentul 222
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Catherine Soullie, Damien Abad

Propunere de rezoluție
Punctul 22 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța dimensiunii 
externe a pieței interne și mai ales a 

22. subliniază importanța dimensiunii 
externe a pieței interne și mai ales a 
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cooperării de reglementare cu principalii 
parteneri comerciali cu obiectivul de a 
promova convergența cadrului de 
reglementare, echivalența regimurilor 
aplicate terților și o mai largă adoptare a 
standardelor internaționale;

cooperării de reglementare cu principalii 
parteneri comerciali, la nivel bilateral sau 
multilateral, cu obiectivul de a promova 
convergența cadrului de reglementare, 
echivalența regimurilor aplicate terților și o 
mai largă adoptare a standardelor 
internaționale; insistă asupra necesității de 
a asigura o loialitate crescută în 
schimburile comerciale internaționale 
prin garantarea principiului reciprocității, 
în special în domeniul achizițiilor publice, 
al politicii în domeniul concurenței și al 
drepturilor de proprietate intelectuală;

Or. en

Amendamentul 223
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 22 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța dimensiunii 
externe a pieței interne și mai ales a 
cooperării de reglementare cu principalii 
parteneri comerciali cu obiectivul de a 
promova convergența cadrului de 
reglementare, echivalența regimurilor 
aplicate terților și o mai largă adoptare a 
standardelor internaționale;

22. subliniază importanța dimensiunii 
externe a pieței interne și mai ales a 
cooperării de reglementare cu principalii 
parteneri comerciali cu obiectivul de a 
promova convergența cadrului de 
reglementare, echivalența regimurilor 
aplicate terților și o mai largă adoptare a 
standardelor internaționale, în special cu 
privire la chestiuni sociale și de mediu;

Or. fr

Amendamentul 224
Rafał Trzaskowski

Propunere de rezoluție
Punctul 22 
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Propunere de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța dimensiunii 
externe a pieței interne și mai ales a 
cooperării de reglementare cu principalii 
parteneri comerciali cu obiectivul de a 
promova convergența cadrului de 
reglementare, echivalența regimurilor 
aplicate terților și o mai largă adoptare a 
standardelor internaționale;

22. subliniază importanța dimensiunii 
externe a pieței interne și mai ales a 
cooperării de reglementare cu principalii 
parteneri comerciali cu obiectivul de a 
promova convergența cadrului de 
reglementare, echivalența regimurilor 
aplicate terților și o mai largă adoptare a 
standardelor internaționale; încurajează 
Comisia să examineze acordurile 
existente cu părțile terțe, care extind 
elementele părții interne dincolo de 
granițele sale, cu privire la eficiența 
acestora în oferirea de certitudine juridică 
pentru beneficiarii săi potențiali;

Or. en

Amendamentul 225
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază rolul serviciilor de interes 
economic general și al serviciilor sociale 
de interes general ca drepturi de bază 
pentru cetățenii europeni, ca pilon 
fundamental al economiei sociale de piață 
din Europa (și ca atenuator al efectelor 
pentru cetățeni și întreprinderi în timpul 
crizei) și solicită un cadru legislativ 
privind SIEG – pe baza articolului 14 și a 
protocolului 26 din TFUE – în vederea 
evitării nesiguranței juridice, pentru a 
garanta posibilitatea ca autoritățile 
publice să ofere, să pună în aplicare și să 
organizeze aceste servicii într-un mod în 
care să răspundă nevoilor utilizatorilor, 
cu scopul de a asigura accesul universal, 
de calitate și accesibil la servicii de 
transport public, energie, apă, locuință, 
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servicii bancare; (propunerea 25)

Or. en

Amendamentul 226
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită Comisia să examineze noi 
modalități de îmbunătățire a accesului 
pentru întreprinderi la piețele de achiziții 
publice în afara UE, pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile, atât 
pentru întreprinderile europene, cât și 
pentru cele străine care concurează la 
atribuirea contractelor de achiziții 
publice;

Or. en

Amendamentul 227
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 22b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

II. Priorități-cheie
22b. invită Comisia și statele membre să 
acorde importanța corespunzătoare 
rolului inovării pentru o a asigura o 
creștere solidă și durabilă, prin 
asigurarea unei finanțări corespunzătoare 
a inovării, în special prin crearea unor 
obligațiuni privind proiectele UE și 
crearea unui cadru legislativ care permite 
investiții de capitaluri de risc libere pe 
întreg teritoriul UE;



AM\856887RO.doc 107/112 PE458.640v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 228
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 22b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. subliniază importanța revizuirii 
legislației în domeniul achizițiilor publice 
și parteneriatelor public-privat în vederea 
promovării unei creșteri inteligente, 
durabile și favorabile incluziunii în cadrul 
pieței unice și la nivel local; subliniază 
necesitatea elaborării unei legislații clare, 
care ia în considerare posibilitatea 
impunerii de condiționalități din punct de 
vedere social și din perspectivă ecologică, 
facilitând astfel accesul IMM-urilor la 
aceste piețe, asigurând certitudinea 
juridică pentru autoritățile de contractare 
și respectând astfel jurisprudența în 
vigoare privind concesionările de servicii; 
subliniază necesitatea unui instrument 
legislativ privind punerea în aplicare a 
angajamentelor UE referitoare la 
achizițiile publice internaționale în 
vederea asigurării unei reciprocități și a 
unei transparențe reale; subliniază faptul 
că presiunea concurențială crescândă 
asupra corporațiilor a condus la abuzuri 
grave în ceea ce privește respectarea 
drepturilor omului, a drepturilor 
lucrătorilor, precum și la prejudicii aduse 
mediului; prin urmare solicită includerea 
în cadrul acordurilor comerciale a unei 
clauze cu caracter obligatoriu privind 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor; (propunerile 17, 24)

Or. en
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Amendamentul 229
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 22c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22c. subliniază necesitatea înregistrării de 
progrese în ceea ce privește realizarea 
unui anumit grad de armonizare fiscală la 
nivelul UE – împiedicând astfel 
concurența fiscală distorsionată și 
neloială care pune în pericol protecția 
socială și reduce veniturile statelor 
membre – în vederea reducerii presiunii 
asupra pieței de muncă și creării de 
stimulente pentru ocuparea forței de 
muncă, inovare și investiții pe termen 
lung, în special prin armonizarea bazei de 
impozitare comune consolidate pentru 
corporații și prin alinierea regimurilor de 
TVA; (propunerea 19)

Or. en

Amendamentul 230
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 22c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22c. subliniază faptul că instituirea unui 
brevet european și a unui sistem unitar de 
soluționare a litigiilor, precum și a unui 
sistem îmbunătățit de gestionare a 
drepturilor de autor sunt indispensabile 
pentru încurajarea inovării și creativității 
în cadrul pieței unice;

Or. en
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Amendamentul 231
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 22d (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22d. reamintește faptul că serviciile 
financiare nu fac obiectul impunerii 
TVA; consideră că serviciile și activitățile 
financiare trebuie să fie supuse unui 
sistem și nivel adecvat de impozitare, prin 
urmare, solicită introducerea unui impozit 
asupra veniturilor provenite din 
tranzacțiile financiare, fapt ce ar 
îmbunătăți funcționarea pieței prin 
reducerea operațiunilor speculative și ar 
sprijini finanțarea bunurilor publice, 
investițiile pe termen lung în creșterea 
economică, ocuparea forței de muncă și 
incluziunea socială, precum și reducerea 
deficitelor publice într-un mod echilibrat; 
consideră că baza de impunere a unui 
asemenea impozit ar trebi să fie cât mai 
extinsă cu putință sau, în absența 
acesteia, ITF ar trebui introdus de către 
Comisie la nivelul UE ca un prim pas, 
prin prezentarea unei propuneri 
legislative concrete;

Or. en

Amendamentul 232
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 22d (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22d. subliniază necesitatea îmbunătățirii 
accesului IMM-urilor la piețele de capital 
și a înlăturării barierelor financiare 
existente în calea activităților 
transfrontaliere ale acestora, prin 
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adoptarea unui regim de TVA mai clar, 
precum și a unui impozit comun 
consolidat pentru corporații, în vederea 
transformării pieței comune într-un 
mediu de afaceri mai favorabil;

Or. en

Amendamentul 233
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 22e (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22e. subliniază importanța încurajării 
economiei reale și investițiilor pe termen 
lung care să genereze creștere și locuri de 
muncă prin instrumente de finanțare 
inovative; prin urmare, solicită crearea 
unor obligațiuni pentru proiecte europene 
în vederea stimulării proiectelor strategice 
la nivelul UE, în special în domeniul 
energiei, transporturilor, infrastructurilor 
digitale, de cercetare și de dezvoltare, 
precum și elaborarea unei legislații 
europene în materia capitalurilor de risc 
și a economiilor pe termen lung care să 
prevadă disponibilitatea capitalului 
pentru sectoarele inovative și care 
generează locuri de munca, în vederea 
facilitării accesului IMM-urilor la 
finanțare, prin încurajarea băncilor să 
acorde credite și prin instituirea unei 
rețele europene de burse specifice 
reglementate; (propunerile15, 16)

Or. en
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Amendamentul 234
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 22f (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22f. solicită intensificarea combaterii 
contrafacerii, aspect care prezintă 
importanță atât pentru creștere, cât și 
pentru crearea de locuri de muncă și 
siguranța consumatorilor, prin 
îmbunătățirea cooperării între serviciile 
vamale, precum și oferirea de informații 
adecvate consumatorilor, în special 
privind bunurile contrafăcute 
comercializate pe internet, consolidarea 
dialogului privind aceste aspecte cu 
partenerii comerciali, în special cu China, 
precum și discutarea aspectului „fabricat 
in”; (propunerea 3)

Or. en

Amendamentul 235
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 22g (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22g. solicită crearea unei piețe unice 
pentru bunuri audiovizuale online, care 
să asigure o remunerație adecvată pentru 
titularii de drepturi, vizând astfel cel mai 
larg acces al persoanelor la bunuri 
culturale; îndeamnă luarea de măsuri 
specifice pentru a spori încrederea 
întreprinderilor și a consumatorilor în 
comerțul electronic (precum Directiva 
privind semnăturile electronice), astfel 
încât să stimuleze potențialul pieței 
comerțului electronic și să consolideze 
protecția datelor și a vieții private pe 
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internet; (propunerile 2, 5)

Or. en

Amendamentul 236
Cristian Silviu Bușoi, Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. îndeamnă Comisia să ia toate 
măsurile necesare pentru a stimula 
dezvoltarea comerțului electronic în 
cadrul pieței unice;

Or. en

Amendamentul 237
Cristian Silviu Bușoi, Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 23b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. invită Comisia să propună 
instrumente legislative pentru ca 
procedurile de achiziții publice să devină 
mai flexibile și mai puțin birocratice, 
astfel încât participarea IMM-urilor la 
procedurile de atribuire să fie facilitată; 
încurajează statele membre să utilizeze 
achizițiile publice în vederea stimulării 
pieței pentru tehnologii inovative și 
ecologice;

Or. en


