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Amendamentul 1
Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. sprijină propunerea Actului privind piața 
unică referitoare la convergența 
reglementărilor cu principalii parteneri 
comerciali ai UE și dezvoltarea 
standardelor internaționale; subliniază în 
special faptul că teme precum 
standardizarea, recunoașterea reciprocă, 
serviciile și achizițiile publice ar trebui să 
constituie nucleul negocierilor ALS;

1. sprijină propunerea Actului privind piața 
unică referitoare la convergența 
reglementărilor cu principalii parteneri 
comerciali ai UE și dezvoltarea 
standardelor internaționale; subliniază în 
special faptul că teme precum normele în 
domeniul social, al sănătății, al protecției 
consumatorilor, mediului și animalelor,
standardizarea, recunoașterea reciprocă, 
serviciile și accesul la piața de achiziții 
publice ar trebui să constituie nucleul 
negocierilor ALS;

Or. fr

Amendamentul 2
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. sprijină propunerea Actului privind piața 
unică referitoare la convergența 
reglementărilor cu principalii parteneri 
comerciali ai UE și dezvoltarea 
standardelor internaționale; subliniază în 
special faptul că teme precum 
standardizarea, recunoașterea reciprocă, 
serviciile și achizițiile publice ar trebui să 
constituie nucleul negocierilor ALS;

1. sprijină propunerea Actului privind piața 
unică referitoare la convergența 
reglementărilor cu principalii parteneri 
comerciali ai UE și dezvoltarea 
standardelor internaționale pentru a
asigura un nivel ridicat de protecție 
socială, a mediului, a consumatorilor și a 
comerțului echitabil; subliniază în special 
faptul că teme precum standardizarea, 
recunoașterea reciprocă și achizițiile 
publice ar trebui să constituie nucleul 
negocierilor ALS;
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Or. en

Amendamentul 3
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. sprijină propunerea Actului privind piața 
unică referitoare la convergența 
reglementărilor cu principalii parteneri 
comerciali ai UE și dezvoltarea 
standardelor internaționale; subliniază în 
special faptul că teme precum 
standardizarea, recunoașterea reciprocă, 
serviciile și achizițiile publice ar trebui să 
constituie nucleul negocierilor ALS;

1. sprijină propunerea Actului privind piața 
unică referitoare la convergența 
reglementărilor cu principalii parteneri 
comerciali ai UE și dezvoltarea 
standardelor internaționale; subliniază în 
special faptul că teme precum 
standardizarea, recunoașterea reciprocă, 
licențele, serviciile și achizițiile publice ar 
trebui să constituie nucleul negocierilor 
ALS;

Or. en

Amendamentul 4
Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. insistă încă o dată asupra necesității 
de a institui, între Uniunea Europeană și 
partenerii săi comerciali, acorduri 
comerciale echilibrate, într-un spirit de 
reciprocitate și avantaj reciproc;

Or. fr
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Amendamentul 5
Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. sprijină hotărârea Comisiei de a 
realiza, în cadrul negocierilor privind 
acordurile de liber schimb, o analiză 
completă a impactului pe care aceste 
acorduri l-ar putea avea asupra pieței 
interne și asupra altor politici interne ale 
Uniunii Europene; solicită ca această 
analiză a impactului să fie transmisă 
Parlamentului European și Consiliului 
pentru ca aceste instituții să fie informate 
în acest sens înainte de semnarea 
acordurilor;

Or. fr

Amendamentul 6
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța procesului de 
eliminare a barierelor rămase în calea 
comerțului din cadrul pieței interne și 
încurajează continuarea acestui proces;

Or. en

Amendamentul 7
Rafał Trzaskowski

Proiect de aviz
Punctul 2 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța relațiilor cu SUA; 
salută strategia Comisiei de relansare a 
Consiliului Economic Transatlantic, care se 
concentrează asupra evoluției viitoarelor 
tehnologii și asupra dezvoltării 
standardelor în domenii-cheie precum 
tehnologiile cu nivel redus de carbon;

2. subliniază importanța relațiilor cu SUA; 
salută strategia Comisiei de relansare a 
Consiliului Economic Transatlantic, care se 
concentrează asupra evoluției viitoarelor 
tehnologii și asupra dezvoltării 
standardelor în domenii-cheie precum 
tehnologiile cu nivel redus de carbon și 
salută, de asemenea, importanța tot mai 
mare acordată aspectelor legislative și 
privind reglementarea în cadrul 
Dialogului legislativ transatlantic;

Or. en

Amendamentul 8
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța relațiilor cu SUA; 
salută strategia Comisiei de relansare a 
Consiliului Economic Transatlantic, care se 
concentrează asupra evoluției viitoarelor 
tehnologii și asupra dezvoltării 
standardelor în domenii-cheie precum 
tehnologiile cu nivel redus de carbon;

2. subliniază importanța relațiilor cu SUA; 
salută strategia Comisiei de relansare a 
Consiliului Economic Transatlantic, care se 
concentrează asupra evoluției viitoarelor 
tehnologii și asupra dezvoltării 
standardelor în domenii-cheie precum 
tehnologiile eficiente din punct de vedere 
energetic;

Or. en

Amendamentul 9
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 2 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța relațiilor cu SUA; 
salută strategia Comisiei de relansare a 
Consiliului Economic Transatlantic, care se 
concentrează asupra evoluției viitoarelor 
tehnologii și asupra dezvoltării 
standardelor în domenii-cheie precum 
tehnologiile cu nivel redus de carbon;

2. subliniază importanța relațiilor cu SUA; 
salută strategia Comisiei de relansare a 
Consiliului Economic Transatlantic, care se 
concentrează asupra evoluției viitoarelor 
tehnologii și asupra dezvoltării 
standardelor în domenii-cheie precum 
tehnologiile cu nivel redus de carbon; 
salută, de asemenea, deschiderea 
suplimentară a piețelor UE-SUA în 
domeniul aviației, dar regretă absența 
unor progrese semnificative în SUA 
pentru a elimina reglementările restrictive 
depășite în domeniul investițiilor străine, 
întrucât în acest mod s-ar obține beneficii 
economice substanțiale și s-ar crea locuri 
de muncă atât pentru consumatori, cât și 
pentru operatorii de transport;

Or. en

Amendamentul 10
Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei și Consiliului să 
promoveze standardizarea internațională și 
eliminarea barierelor netarifare din calea 
comerțului și să se implice în continuare 
împreună cu parteneri comerciali majori, în 
special cu China, în ceea ce privește 
siguranța produselor pentru consumatori, 
precum și cu Japonia, acordând o atenție 
specială eliminării barierelor netarifare;

3. solicită Comisiei și Consiliului să 
promoveze standardizarea internațională și 
eliminarea barierelor netarifare din calea 
comerțului și să se implice în continuare 
împreună cu parteneri comerciali majori, în 
special cu China, în ceea ce privește 
siguranța produselor pentru consumatori și 
respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, precum și cu Japonia, 
acordând o atenție specială eliminării 
barierelor netarifare;

Or. fr
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Amendamentul 11
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei și Consiliului să 
promoveze standardizarea internațională și 
eliminarea barierelor netarifare din calea 
comerțului și să se implice în continuare 
împreună cu parteneri comerciali majori, în 
special cu China, în ceea ce privește 
siguranța produselor pentru consumatori, 
precum și cu Japonia, acordând o atenție 
specială eliminării barierelor netarifare;

3. solicită Comisiei și Consiliului să 
promoveze standardizarea internațională și 
eliminarea barierelor netarifare și tehnice
din calea comerțului și să se implice în 
continuare împreună cu parteneri 
comerciali majori, în special cu China, în 
ceea ce privește siguranța produselor 
pentru consumatori, precum și cu Japonia, 
acordând o atenție specială eliminării 
barierelor netarifare;

Or. en

Amendamentul 12
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei și Consiliului să 
promoveze standardizarea internațională și 
eliminarea barierelor netarifare din calea 
comerțului și să se implice în continuare 
împreună cu parteneri comerciali majori, în 
special cu China, în ceea ce privește 
siguranța produselor pentru consumatori, 
precum și cu Japonia, acordând o atenție 
specială eliminării barierelor netarifare;

3. solicită Comisiei și Consiliului să 
promoveze standardizarea internațională și 
eliminarea barierelor netarifare 
nejustificate din calea comerțului și să se 
implice în continuare împreună cu 
parteneri comerciali majori, în special cu 
China, în ceea ce privește siguranța 
produselor pentru consumatori, precum și 
cu Japonia, acordând o atenție specială 
eliminării barierelor netarifare 
nejustificate; consideră nejustificate toate 
barierele care rezultă din punerea în 
aplicare incoerentă a normelor 
comerciale bilaterale și multilaterale; în 
schimb, consideră justificate toate 
barierele care rezultă din activitatea 
legislativă și administrativă legitimă a 
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autorităților publice și care nu au la bază 
măsuri comerciale, dar care au consecințe 
nedorite asupra comerțului, eliminarea 
acestora trebuind să facă obiectul unor 
consultări și dezbateri publice;

Or. en

Amendamentul 13
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei și Consiliului să 
promoveze standardizarea internațională și 
eliminarea barierelor netarifare din calea 
comerțului și să se implice în continuare 
împreună cu parteneri comerciali majori, în 
special cu China, în ceea ce privește 
siguranța produselor pentru consumatori, și 
cu Japonia, acordând o atenție specială 
eliminării barierelor netarifare;

3. solicită Comisiei și Consiliului să 
promoveze standardizarea internațională și 
eliminarea barierelor netarifare din calea 
comerțului și să se implice în continuare 
împreună cu parteneri comerciali majori, în 
special cu China, în ceea ce privește 
siguranța produselor pentru consumatori, 
normele în domeniul sănătății și condițiile 
de producție, în special în ceea ce privește 
exploatarea femeilor și copiilor, precum și 
cu Japonia, acordând o atenție specială 
eliminării barierelor netarifare;

Or. en

Amendamentul 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Proiect de aviz
Punctul 3 – paragraful 1 (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

consideră că politica comercială 
reprezintă unul dintre principalele 
instrumente la dispoziția UE pentru a 
sprijini recentele progrese în materie de 
reforme și democratizare înregistrate în 
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Africa de Nord și în regiunea 
mediteraneeană și, astfel, consideră că 
UE ar trebui să asigure o deschidere mai 
mare a pieței sale, mai întâi către Egipt și 
Tunisia;

Or. en

Amendamentul 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Proiect de aviz
Punctul 3 – paragraful 2 (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

consideră că UE ar trebui, în același timp, 
să aibă în vedere inițierea unui dialog 
pentru a încuraja aceste țări să își 
consolideze relațiile comerciale la nivel 
regional, obiectivul final fiind instituirea 
unei uniuni vamale între acestea;

Or. en

Amendamentul 16
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 3 – paragraful 3 (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

invită Consiliul să adopte, fără întârzieri 
suplimentare, Convenția privind regulile 
de origine paneuro-mediteraneene, care 
ar trebui să fie urmată, de urgență, de 
propuneri ale Comisiei care să vizeze 
modernizarea normelor de origine cu 
obiectivul de a facilita comerțul și 
integrarea economică în regiune;

Or. en
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Amendamentul 17
Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că deschiderea pieței 
europene nu trebuie să aibă loc în 
detrimentul siguranței consumatorilor;
insistă asupra importanței cooperării 
dintre autoritățile vamale și cele de 
supraveghere a pieței la frontierele 
externe pentru a realiza verificări 
corespunzătoare ale produselor introduse 
în Uniune și solicită o consolidare a 
rolului Comisiei în acest sens; salută 
excelenta cooperare în materie de 
siguranță a produselor dintre 
Parlamentul European, Comisia 
Europeană și Comisia pentru siguranța 
produselor de consum din SUA; salută 
cooperarea care se instituie progresiv în 
acest domeniu între Comisia IMCO și țări 
precum India și China; consideră că 
aceste forme de cooperare ar trebui 
consolidate și extinse la alți parteneri în 
contextul negocierilor privind acordurile 
comerciale;

Or. fr

Amendamentul 18
Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. observă faptul că achizițiile publice 
reprezintă o parte semnificativă și din ce în 
ce mai mare din PIB-ului global și, în plus, 

5. observă faptul că achizițiile publice 
reprezintă o parte semnificativă și din ce în 
ce mai mare din PIB-ul global și, în plus, 
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oferă noi oportunități neexplorate de 
creștere pentru afacerile inovatoare; regretă 
faptul că piețele de achiziții publice ale 
principalilor parteneri comerciali ai UE nu
sunt suficient de deschise și solicită 
Comisiei să promoveze accesul sporit al 
companiilor din UE;

oferă noi oportunități neexplorate de 
creștere pentru afacerile inovatoare; regretă 
faptul că piețele de achiziții publice ale 
principalilor parteneri comerciali ai UE 
sunt închise și solicită Comisiei să 
promoveze în relațiile cu partenerii noștri 
comerciali o deschidere simetrică a
piețelor lor de achiziții publice față de 
companiile din UE;

Or. fr

Amendamentul 19
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. observă faptul că achizițiile publice 
reprezintă o parte semnificativă și din ce în 
ce mai mare din PIB-ului global și, în plus, 
oferă noi oportunități neexplorate de 
creștere pentru afacerile inovatoare; 
regretă faptul că piețele de achiziții 
publice ale principalilor parteneri 
comerciali ai UE nu sunt suficient de 
deschise și solicită Comisiei să promoveze 
accesul sporit al companiilor din UE;

5. observă faptul că achizițiile publice 
reprezintă o parte semnificativă și din ce în 
ce mai mare din PIB-ul global și, în plus, 
oferă noi oportunități neexplorate de 
creștere pentru afacerile inovatoare; 
îndeamnă Comisia să pună la dispoziție 
date privind nivelul de deschidere al 
piețelor de achiziții publice și să asigure 
reciprocitatea cu alte țări industrializate și 
cu marile economii emergente;

Or. en

Amendamentul 20
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că, într-o economie globală în 
care competitivitatea se bazează deseori pe 
costurile reduse ale forței de muncă, 

6. consideră că, într-o economie globală în 
care competitivitatea se bazează deseori pe 
costurile reduse ale forței de muncă, 
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inovarea și identificarea avantajelor 
competitive sunt cruciale pentru UE și, prin 
urmare, îndeamnă Comisia să propună 
inițiative de sprijinire a dezvoltării 
produselor, serviciilor și tehnologiilor de 
vârf și ecologice.

inovarea și identificarea avantajelor 
competitive sunt cruciale pentru UE; 
subliniază nevoia de a transforma politica 
comercială a UE într-un adevărat vehicul 
pentru dezvoltare durabilă și, prin urmare, 
îndeamnă Comisia să propună inițiative de 
sprijinire a dezvoltării produselor,
serviciilor și tehnologiilor de vârf și 
ecologice, precum și a creării de locuri de 
muncă mai multe și de mai bună calitate 
în aceste zone;

Or. en

Amendamentul 21
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că, într-o economie globală în 
care competitivitatea se bazează deseori pe 
costurile reduse ale forței de muncă, 
inovarea și identificarea avantajelor 
competitive sunt cruciale pentru UE și, prin 
urmare, îndeamnă Comisia să propună 
inițiative de sprijinire a dezvoltării 
produselor, serviciilor și tehnologiilor de 
vârf și ecologice.

6. consideră că, într-o economie globală în 
care competitivitatea se bazează deseori pe 
costurile reduse ale forței de muncă, 
inovarea și identificarea avantajelor 
competitive sunt cruciale pentru UE și, prin 
urmare, îndeamnă Comisia să propună 
inițiative de sprijinire a investițiilor în 
cercetare și dezvoltare, precum și a 
dezvoltării produselor, serviciilor și 
tehnologiilor de vârf și ecologice.

Or. en

Amendamentul 22
Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește importanța investițiilor 
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străine directe pentru economia 
europeană; sugerează, cu toate acestea, 
că este recomandabil să se lanseze o 
reflecție la nivel european privind 
utilitatea și necesitatea evaluării 
impactului acestor investiții asupra pieței 
unice pentru a preveni, dacă este necesar, 
consecințele nefaste ale acestor investiții 
asupra inovării și know-how-ului la nivel 
european;

Or. fr

Amendamentul 23
Catherine Stihler

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia și statele membre să 
acorde importanța corespunzătoare 
rolului inovării pentru a asigura o 
creștere solidă și durabilă, prin 
asigurarea unei finanțări corespunzătoare 
a inovării, în special prin crearea unor 
obligațiuni pentru proiecte ale UE și 
printr-un cadru legislativ care permite 
fondurilor de capital de risc să 
investească liber pe întreg teritoriul UE;

Or. en

Amendamentul 24
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită să se intensifice comerțul liber 
și echitabil cu produse agricole și să se 
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dezvolte schimburile reciproce de bunuri 
și tehnologii între UE și țările în curs de 
dezvoltare, precum și țările cel mai puțin 
dezvoltate; subliniază beneficiile pe care 
le pot obține consumatorii din țările 
respective în urma acestor relații 
comerciale între părțile implicate;

Or. en

Amendamentul 25
Catherine Stihler

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază importanța asigurării 
faptului că industria poate concura în 
cadrul economiei sustenabile a viitorului 
și relevă că politica comercială ar trebui 
să continue să sprijine obiectivele 
referitoare la creșterea ecologică și 
schimbările climatice, în special 
reducerea emisiilor de carbon;

Or. en

Amendamentul 26
Catherine Stihler

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. consideră că, în contextul îmbătrânirii 
populației, lucrătorii în vârstă reprezintă 
o resursă valoroasă la nivel comercial și 
ar trebui să se elimine barierele existente 
pentru a-i încuraja și a-i stimula să 
rămână activi profesional;
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Or. en

Amendamentul 27
Catherine Stihler

Proiect de aviz
Punctul 6d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. invită Comisia și Consiliul să 
promoveze dezvoltarea durabilă și 
standardele internaționale în domeniul 
muncii, atât în interiorul UE, cât și în 
afara acesteia.

Or. en


