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Amendamentul 1
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluţie
Referirea 5a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul 
privind piaţa unică – Douăsprezece 
pârghii pentru stimularea creşterii şi 
întărirea încrederii – «Împreună pentru o 
nouă creştere»” (COM(2011)0206),

Or. en

Amendamentul 2
Heide Rühle

Propunere de rezoluţie
Referirea 17a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Rezoluţia sa din 
7 septembrie 2010 referitoare la venituri 
echitabile pentru agricultori: 
îmbunătăţirea funcţionării lanţului de 
aprovizionare cu alimente în Europa¹,

¹Texte adoptate, P7_TA_PROV(2010)0302.

Or. en

Amendamentul 3
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluţie
Referirea 28a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 28 octombrie 2009 privind 
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îmbunătăţirea funcţionării lanţului de 
aprovizionare cu alimente în Europa 
(COM(2009)0591),

Or. en

Amendamentul 4
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(A). întrucât curentul protecţionismului 

care se resimte în Europa este alarmant;

eliminat

Or. en

Amendamentul 5
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(A). întrucât curentul protecţionismului 

care se resimte în Europa este alarmant;

(A). întrucât protecţionismul ar trebui 
evitat, îndeosebi în perioadele de criză, 
pentru a profita de potenţialul maxim al 
pieţei interne;

Or. en

Amendamentul 6
Heide Rühle
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Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ca). întrucât piaţa comerţului cu 
amănuntul, în calitate de consumator de 
energie şi producător de deşeuri major, 
poate contribui în mod fundamental la 
sporirea durabilităţii, inclusiv la 
îndeplinirea obiectivelor UE 20-20-20 
privind energia;

Or. en

Amendamentul 7
Louis Grech

Propunere de rezoluţie
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Cb). întrucât potenţialul comercial al 
comerţului electronic transfrontalier nu 
se poate concretiza suficient din cauza a 
diferite obstacole, precum bariere 
lingvistice, insecuritatea din cadrul 
sistemului, informaţii inadecvate şi 
insuficiente, lipsă de coordonare şi 
cooperare la nivel administrativ, care 
sporesc reticenţa consumatorilor cu 
privire la cumpărarea online de la 
comercianţi cu amănuntul din alte state 
membre şi a comercianţilor cu amănuntul 
cu privire la vânzarea online 
transfrontalieră;

Or. en

Amendamentul 8
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluţie
Considerentul Cc (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Cc). întrucât agricultorii primesc o 
pondere aflată în continuă scădere din 
valoarea adăugată generată de lanţul de 
aprovizionare cu alimente, în timp ce 
ponderea industriei alimentare, cea a 
comerţului cu ridicata şi cea a sectorului 
de distribuţie au crescut şi întrucât un 
lanţ de aprovizionare cu alimente care 
funcţionează în mod adecvat reprezintă o 
condiţie necesară pentru asigurarea 
perspectivelor pe termen lung ale 
sectorului agricol;

Or. en

Amendament 9
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. subliniază faptul că sectorul comerţului 
cu amănuntul este un factor de stimulare a 
creşterii, competitivităţii şi creării de locuri 
de muncă în Europa şi joacă un rol-cheie
în realizarea obiectivelor strategiei UE 
2020;

1. subliniază faptul că sectorul comerţului 
cu amănuntul este un factor de stimulare a 
creşterii, competitivităţii şi creării de locuri 
de muncă în Europa şi joacă un rol 
proeminent în realizarea unor obiective 
strategice ale UE 2020;

Or. hu

Amendamentul 10
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. subliniază faptul că comercianţii cu 
amănuntul oferă moduri diverse şi moderne 

2. subliniază faptul că comercianţii cu 
amănuntul oferă moduri diverse şi moderne 
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de a vinde bunuri şi servicii şi contribuie la 
garantarea posibilităţii de alegere a 
consumatorului şi la crearea de oportunităţi 
flexibile de muncă, în special pentru tineri;

de a vinde bunuri şi servicii şi contribuie la 
garantarea posibilităţii de alegere pentru o 
gamă mai largă de produse a 
consumatorului şi la crearea de oportunităţi 
flexibile de muncă, în special pentru tineri;

Or. pt

Amendamentul 11
Heide Rühle

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. subliniază faptul că comercianţii cu 
amănuntul oferă moduri diverse şi moderne 
de a vinde bunuri şi servicii şi contribuie la 
garantarea posibilităţii de alegere a 
consumatorului şi la crearea de oportunităţi 
flexibile de muncă, în special pentru tineri;

2. observă faptul că comercianţii cu 
amănuntul oferă moduri diverse şi moderne 
de a vinde bunuri şi servicii şi contribuie la 
garantarea posibilităţii de alegere a 
consumatorului, precum şi la crearea de 
oportunităţi flexibile de muncă, în special 
pentru tineri; subliniază nevoia de 
investiţii în forţa de muncă foarte bine 
calificată deoarece aceasta va contribui la 
dezvoltarea în continuare a acestui sector;

Or. en

Amendamentul 12
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. subliniază faptul că comercianţii cu 
amănuntul oferă moduri diverse şi moderne 
de a vinde bunuri şi servicii şi contribuie la 
garantarea posibilităţii de alegere a 
consumatorului şi la crearea de oportunităţi 
flexibile de muncă, în special pentru tineri;

2. subliniază faptul că comercianţii cu 
amănuntul oferă moduri diverse şi moderne 
de a vinde bunuri şi servicii şi contribuie la 
garantarea posibilităţii de alegere a 
consumatorului şi la crearea de oportunităţi 
de muncă, în special pentru tineri;
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Or. it

Amendamentul 13
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. subliniază faptul că comercianţii cu 
amănuntul oferă moduri diverse şi moderne 
de a vinde bunuri şi servicii şi contribuie la 
garantarea posibilităţii de alegere a 
consumatorului şi la crearea de oportunităţi 
flexibile de muncă, în special pentru tineri;

2. subliniază faptul că comercianţii cu 
amănuntul oferă moduri diverse şi moderne 
de a cumpăra şi de a vinde bunuri şi 
servicii şi contribuie la garantarea 
posibilităţii de alegere a consumatorului şi 
la crearea de oportunităţi flexibile de 
muncă, în special pentru tineri;

Or. en

Amendamentul 14
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. subliniază faptul că comercianţii cu 
amănuntul oferă moduri diverse şi moderne 
de a vinde bunuri şi servicii şi contribuie la 
garantarea posibilităţii de alegere a 
consumatorului şi la crearea de oportunităţi 
flexibile de muncă, în special pentru tineri;

2. subliniază faptul că comercianţii cu 
amănuntul oferă moduri diverse şi moderne 
de a cumpăra şi de a vinde bunuri şi
servicii care contribuie la garantarea 
posibilităţii de alegere a consumatorului şi 
la crearea de oportunităţi flexibile de
muncă, în special pentru tineri şi şomeri pe 
termen lung; consideră că optimizarea pe 
viitor a proceselor de vânzare şi de 
cumpărare din cadrul lanţului economic, 
de la cercetare de piaţă şi comercializare a 
produselor până la relaţiile cu furnizorii, 
logistică, gestionare a stocurilor, precum 
şi gestionarea bunurilor care prezintă 
defecte şi a plângerilor adresate de 
consumatori, va spori competitivitatea 
sectorului comerţului cu amănuntul din 
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cadrul UE, va reduce preţurile pentru 
consumatori şi va îmbunătăţi calitatea 
serviciilor; 

Or. en

Amendamentul 15
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluţie
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. ia act de faptul că numărul 
lucrătorilor pe metru pătrat într-un 
magazin de vânzare cu amănuntul scade 
odată cu creşterea suprafeţei şi, prin 
urmare, subliniază că îndeosebi spaţiile 
comerciale mici contribuie la crearea 
unui număr mai mare de locuri de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 16
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. invită instituţiile UE să acorde cea mai 
mare importanţă politică sectorului 
comerţului cu amănuntul ca pilon al 
Actului privind piaţa unică;

3. invită instituţiile UE să acorde cea mai 
mare importanţă politică sectorului 
comerţului cu amănuntul ca pilon al 
Actului privind piaţa unică şi vector de 
recuperare a încrederii cetăţenilor 
europeni în piaţa unică;

Or. pt
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Amendamentul 17
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. invită instituţiile UE să acorde cea mai 
mare importanţă politică sectorului 
comerţului cu amănuntul ca pilon al 
Actului privind piaţa unică;

3. invită instituţiile UE să acorde o 
adecvată importanţă politică sectorului 
comerţului cu amănuntul ca pilon al 
Actului privind piaţa unică;

Or. it

Amendamentul 18
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. invită instituţiile UE să acorde cea mai 
mare importanţă politică sectorului 
comerţului cu amănuntul ca pilon al 
Actului privind piaţa unică;

3 invită instituţiile UE să acorde cea mai 
mare importanţă politică sectorului 
comerţului cu amănuntul ca element 
important al actului privind piaţa unică;

Or. it

Amendamentul 19
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. regretă faptul că există încă obstacole 
serioase din cauza cărora sectorul 
comerţului cu amănuntul nu îşi poate
atinge întregul potenţial; subliniază 
necesitatea de a le aborda fără întârziere;

5. regretă faptul că există încă obstacole 
serioase din cauza cărora sectorul 
comerţului cu amănuntul nu îşi poate 
atinge întregul potenţial nici online, nici 
offline; subliniază necesitatea de a le
aborda fără întârziere;
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Or. en

Amendamentul 20
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază faptul că comercianţii cu 
amănuntul şi furnizorii au o 
responsabilitate comună în realizarea unei
pieţe mai eficiente şi mai echitabile a 
comerţului cu amănuntul;

6. subliniază faptul că comercianţii cu 
amănuntul şi furnizorii au o 
responsabilitate comună în realizarea unei 
pieţe mai eficiente, transparente şi mai 
echitabile a comerţului cu amănuntul;

Or. pt

Amendamentul 21
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. consideră că accentul principal trebuie 
să fie pus pe aplicarea efectivă a 
principiilor tratatului, pe normele şi 
instrumentele existente ale pieţei interne 
şi pe autoreglementare, mai degrabă decât 
pe adoptarea unei abordări de 
reglementare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 22
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de rezoluţie
Punctul 7
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. consideră că accentul principal trebuie să 
fie pus pe aplicarea efectivă a principiilor 
tratatului, pe normele şi instrumentele 
existente ale pieţei interne şi pe 
autoreglementare, mai degrabă decât pe 
adoptarea unei abordări de reglementare;

7. consideră că accentul principal trebuie să 
fie pus pe aplicarea efectivă a principiilor 
tratatului, pe normele şi instrumentele 
existente ale pieţei interne şi pe 
autoreglementare; subliniază, totuşi, faptul 
că autoreglementarea în sine nu poate 
substitui complet reglementarea, 
îndeosebi în ceea ce priveşte punerea în 
aplicare şi sancţiunile;

Or. en

Amendamentul 23
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. consideră că accentul principal trebuie să 
fie pus pe aplicarea efectivă a principiilor 
tratatului, pe normele şi instrumentele 
existente ale pieţei interne şi pe
autoreglementare, mai degrabă decât pe 
adoptarea unei abordări de reglementare;

7. consideră că accentul principal trebuie să 
fie pus pe aplicarea efectivă a principiilor 
tratatului, pe normele şi instrumentele 
existente ale pieţei interne, pe 
autoreglementare şi pe adoptarea unei 
abordări de reglementare, atunci când este 
cazul;

Or. it

Amendamentul 24
Heide Rühle

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. consideră că accentul principal trebuie să 
fie pus pe aplicarea efectivă a principiilor 
tratatului, pe normele şi instrumentele 
existente ale pieţei interne şi pe 

7. consideră că accentul principal trebuie să 
fie pus pe aplicarea efectivă a principiilor 
tratatului, pe normele şi instrumentele 
existente ale pieţei interne, pe actualul
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autoreglementare, mai degrabă decât pe 
adoptarea unei abordări de reglementare;

cadru de reglementare privind condiţiile 
de încadrare în muncă şi pe 
autoreglementare, înainte de analizarea
unei abordări de reglementare;

Or. en

Amendament 25
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. consideră că accentul principal trebuie să 
fie pus pe aplicarea efectivă a principiilor 
tratatului, pe normele şi instrumentele 
existente ale pieţei interne şi pe 
autoreglementare, mai degrabă decât pe
adoptarea unei abordări de reglementare;

7. consideră că accentul principal trebuie să 
fie pus pe aplicarea efectivă a principiilor 
tratatului, pe normele şi instrumentele 
existente ale pieţei interne şi pe 
autoreglementare, mai degrabă decât pe
promovarea eficienţei normelor în 
vigoare;

Or. hu

Amendamentul 26
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. îndeamnă Comisia şi statele membre 
să încurajeze angajatorii din sectorul 
comerţului cu amănuntul şi reprezentanţii 
lucrătorilor să participe la dialog pentru a 
furniza soluţii la nivel sectorial care să 
favorizeze concurenţa fără a prejudicia 
condiţiile de lucru şi locurile de muncă; 
consideră că comerţul colectiv este 
recunoscut drept motor pentru creşterea 
economică şi pentru crearea de locuri de 
muncă şi că acesta este protejat de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
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Europene; subliniază faptul că, în lipsa 
partenerilor sociali sau atunci când 
dialogul social nu dă rezultate, rolul de a 
proteja lucrătorii împotriva abuzurilor 
revine autorităţilor publice;

Or. en

Amendamentul 27
Anna Hedh

Propunere de rezoluţie
Punctul 7b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7b. îndeamnă Comisia şi statele membre 
să încurajeze angajatorii din sectorul 
comerţului cu amănuntul şi reprezentanţii 
lucrătorilor să participe la dialog pentru a 
furniza soluţii la nivel sectorial care să 
favorizeze concurenţa fără a prejudicia 
condiţiile de lucru; subliniază că comerţul 
colectiv este recunoscut drept motor 
pentru creşterea economică şi pentru 
crearea de locuri de muncă, jucând un 
rol-cheie în vederea atingerii obiectivelor 
strategiei UE 2020, şi că acesta ar trebui 
sprijinit ca mijloc de adaptare a nevoilor 
angajatorilor şi lucrătorilor în contextul 
actualului mediu economic; subliniază 
faptul că, în lipsa partenerilor sociali sau 
atunci când dialogul social nu dă 
rezultate, rolul de a proteja lucrătorii 
împotriva abuzurilor revine autorităţilor 
publice;

Or. en

Amendamentul 28
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluţie
Punctul 8
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. este preocupat de faptul că normele 
naţionale restrictive, interpretările 
divergente şi aplicarea inadecvată 
împiedică libera circulaţie a bunurilor şi 
serviciilor în UE; subliniază faptul că 
cerinţele pentru teste şi înregistrări 
suplimentare, nerecunoaşterea certificatelor 
şi a standardelor, constrângerile teritoriale 
de aprovizionare şi măsurile similare 
creează costuri suplimentare pentru 
consumatori şi pentru comercianţii cu 
amănuntul, în special IMM-uri;

8. este preocupat de faptul că normele 
naţionale restrictive, interpretările 
divergente şi aplicarea inadecvată 
împiedică libera circulaţie a bunurilor şi 
serviciilor în UE; subliniază faptul că 
cerinţele pentru teste şi înregistrări 
suplimentare, nerecunoaşterea certificatelor 
şi a standardelor, constrângerile teritoriale 
de aprovizionare şi măsurile similare 
creează costuri suplimentare pentru 
consumatori şi pentru comercianţii cu 
amănuntul, în special IMM-uri, limitând 
astfel potenţialul pieţei unice la serviciul 
cetăţenilor europeni şi al întreprinderilor;

Or. pt

Amendamentul 29
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. este preocupat de faptul că normele 
naţionale restrictive, interpretările 
divergente şi aplicarea inadecvată 
împiedică libera circulaţie a bunurilor şi 
serviciilor în UE; subliniază faptul că 
cerinţele pentru teste şi înregistrări 
suplimentare, nerecunoaşterea certificatelor 
şi a standardelor, constrângerile teritoriale 
de aprovizionare şi măsurile similare 
creează costuri suplimentare pentru 
consumatori şi pentru comercianţii cu 
amănuntul, în special IMM-uri;

8. este preocupat de faptul că normele 
naţionale restrictive, interpretările 
divergente şi aplicarea inadecvată 
împiedică libera circulaţie a bunurilor şi 
serviciilor în UE; subliniază faptul că 
cerinţele pentru teste şi înregistrări 
suplimentare, nerecunoaşterea certificatelor 
şi a standardelor, constrângerile teritoriale 
de aprovizionare şi măsurile similare, când 
nu sunt motivate de nevoia de a asigura 
funcţia socială şi/sau teritorială, creează 
costuri suplimentare pentru consumatori şi
pentru comercianţii cu amănuntul, în 
special IMM-uri;

Or. it
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Amendamentul 30
Heide Rühle

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. subliniază faptul că un bun sistem de 
supraveghere a pieţei şi de certificare a 
părţilor terţe va spori încrederea 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 31
Louis Grech

Propunere de rezoluţie
Punctul 8b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8b. îndeamnă Comisia să îmbunătăţească 
piaţa unică pentru comerţul cu 
amănuntul pe baza unor consultări „ex 
ante” şi „ex post” cu IMM-urile cu privire 
la procesul de legiferare a unor măsuri 
care ar putea afecta nivelurile de 
competitivitate şi de ocupare a forţei de 
muncă ale microîntreprinderilor şi 
întreprinderilor mici în vederea 
îmbunătăţirii performanţei economice, 
sociale şi ecologice a acestora;

Or. en

Amendamentul 32
Iliana Ivanova

Propunere de rezoluţie
Punctul 9
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. recunoaşte necesitatea de a continua 

analiza diferenţelor de preţ în UE, în 

scopul de a asigura transparenţa preţurilor 

pentru consumatori, fără a aduce atingere 

normelor naţionale din domeniul fiscal şi 

al pieţei forţei de muncă;

9. recunoaşte necesitatea de a continua 

analiza şi publicarea diferenţelor de preţ în 

UE, în scopul de a asigura transparenţa 

preţurilor pentru consumatori, fără a aduce 

atingere normelor naţionale din domeniul 

fiscal şi al pieţei forţei de muncă;

Or. en

Amendamentul 33
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. recunoaşte necesitatea de a continua 
analiza diferenţelor de preţ în UE, în 
scopul de a asigura transparenţa preţurilor 

9. recunoaşte necesitatea de a continua 
analiza diferenţelor de preţ în UE, în 
scopul de a asigura transparenţa şi 
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pentru consumatori, fără a aduce atingere 
normelor naţionale din domeniul fiscal şi al 
pieţei forţei de muncă;

comparabilitatea preţurilor pentru 
consumatori, fără a aduce atingere 
normelor naţionale din domeniul fiscal şi al 
pieţei forţei de muncă, ceea ce permite o 
informare mai bună în ceea ce priveşte
posibilitatea de alegere şi în acelaşi timp, 
încurajează încrederea în comerţul 
transfrontalier;

Or. pt

Amendamentul 34
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. recunoaşte necesitatea de a continua 

analiza diferenţelor de preţ în UE, în 

scopul de a asigura transparenţa preţurilor 

pentru consumatori, fără a aduce atingere 

normelor naţionale din domeniul fiscal şi 

al pieţei forţei de muncă;

9. recunoaşte necesitatea de a continua 

analiza diferenţelor de preţ în UE, în 

scopul de a asigura transparenţa preţurilor 

pentru consumatori, fără a aduce atingere 

normelor europene şi naţionale din 

domeniul fiscal şi al pieţei forţei de 
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muncă;

Or. it

Amendamentul 35
Morten Løkkegaard, Cristian Silviu Buşoi

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. recunoaşte necesitatea de a continua 

analiza diferenţelor de preţ în UE, în 

scopul de a asigura transparenţa 

preţurilor pentru consumatori, fără a 

aduce atingere normelor naţionale din 

domeniul fiscal şi al pieţei forţei de 

muncă;

9. recunoaşte necesitatea de a continua 

analiza motivelor care stau la baza 

diferenţelor de preţ în cadrul întregului 

lanţ de aprovizionare, cu ajutorul unor 
instrumente statistice adecvate şi fără a 

aduce atingere normelor naţionale din 

domeniul fiscal şi al pieţei forţei de 

muncă;

Or. en
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Amendamentul 36
Robert Rochefort

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. recunoaşte necesitatea de a continua 

analiza diferenţelor de preţ în UE, în 

scopul de a asigura transparenţa preţurilor 

pentru consumatori, fără a aduce atingere 

normelor naţionale din domeniul fiscal şi 

al pieţei forţei de muncă;

9. recunoaşte necesitatea de a continua 

analiza diferenţelor de preţ în UE, în 

scopul de a asigura transparenţa sporită şi 

comparabilitatea preţurilor pentru 

consumatori, fără a aduce atingere 

normelor naţionale din domeniul fiscal şi 

al pieţei forţei de muncă; reaminteşte în 

acest context importanţa unei colectări 
metodice a preţurilor bunurilor 
comparabilă la nivelul statelor membre, 
precum şi nevoia unei colaborări active în 
acest sens a institutelor naţionale de 
statistică;

Or. fr
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Amendamentul 37
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. recunoaşte necesitatea de a continua 

analiza diferenţelor de preţ în UE, în 

scopul de a asigura transparenţa preţurilor 

pentru consumatori, fără a aduce atingere 

normelor naţionale din domeniul fiscal şi 

al pieţei forţei de muncă;

9. recunoaşte necesitatea de a continua 

analiza diferenţelor de preţ în UE, în 

scopul de a asigura transparenţa preţurilor 

pentru consumatori, fără a aduce atingere 

normelor naţionale din domeniul fiscal şi 

al pieţei forţei de muncă; subliniază că un 

nivel foarte ridicat de informare al 
consumatorului ar trebui să joace un rol 
cheie în comparaţie cu preţurile 
produselor şi serviciilor în cadrul întregii 
UE;

Or. cs

Amendamentul 38
Heide Rühle

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. îndeamnă statele membre să pună în 10. îndeamnă statele membre să pună în 
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aplicare corect şi integral piaţa internă – în 

special pachetul „bunuri”, Directiva 
privind serviciile, Directiva privind 

întârzierea efectuării plăţilor, Directiva 

privind comerţul electronic şi Small 

Business Act – precum şi să elimine 

suprapunerile şi să reducă sarcinile 

administrative;

aplicare corect şi integral piaţa internă – în 

special pachetul „bunuri”, Directiva 
privind serviciile, Directiva privind 

întârzierea efectuării plăţilor, Directiva 

privind comerţul electronic, Small 

Business Act şi Directiva privind practicile 

comerciale neloiale – precum şi să elimine 

suprapunerile şi să reducă sarcinile 

administrative;

Or. en

Amendamentul 39
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. îndeamnă statele membre să pună în 

aplicare corect şi integral piaţa internă – în 

special pachetul „bunuri”, Directiva 

10. îndeamnă statele membre să pună în 

aplicare corect şi integral legislaţia privind 
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privind serviciile, Directiva privind 

întârzierea efectuării plăţilor, Directiva 

privind comerţul electronic şi Small 

Business Act – precum şi să elimine 

suprapunerile şi să reducă sarcinile 

administrative;

comerţul cu amănuntul pe piaţa internă –

în special pachetul „bunuri”, Directiva 
privind serviciile, Directiva privind 

întârzierea efectuării plăţilor, Directiva 

privind comerţul electronic şi Small 

Business Act, precum şi legislaţia socială

şi legislaţia muncii, – precum şi să elimine 

suprapunerile şi să reducă sarcinile 

administrative;

Or. it

Amendamentul 40
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. îndeamnă statele membre să pună în 10. îndeamnă statele membre să pună în 
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aplicare corect şi integral piaţa internă – în 

special pachetul „bunuri”, Directiva 
privind serviciile, Directiva privind 

întârzierea efectuării plăţilor, Directiva 

privind comerţul electronic şi Small 

Business Act – precum şi să elimine 

suprapunerile şi să reducă sarcinile 

administrative;

aplicare corect şi integral piaţa internă – în 

special pachetul „bunuri”, Directiva 
privind serviciile, Directiva privind 

întârzierea efectuării plăţilor, Directiva 

privind comerţul electronic, Small 

Business Act şi legislaţia privind 

concurenţa – precum şi să elimine 

suprapunerile şi să reducă sarcinile 

administrative;

Or. en

Amendamentul 41
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. îndeamnă statele membre să pună în 

aplicare corect şi integral piaţa internă – în 

special pachetul „bunuri”, Directiva 

10. îndeamnă statele membre să pună în 

aplicare corect şi integral normele şi 

legislaţia pieţei interne – în special 
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privind serviciile, Directiva privind 

întârzierea efectuării plăţilor, Directiva 

privind comerţul electronic şi Small 

Business Act – precum şi să elimine 

suprapunerile şi să reducă sarcinile 

administrative;

pachetul „bunuri”, Directiva privind 
serviciile, Directiva privind întârzierea 

efectuării plăţilor, Directiva privind 

comerţul electronic şi Small Business Act 

– precum şi să elimine suprapunerile şi să 

reducă sarcinile administrative;

Or. en

Amendamentul42
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. încurajează federaţiile de întreprinderi, 
susţinute de Comisie, să furnizeze mai 
multe informaţii, instruire şi consultanţă 
juridică pentru părţile interesate cu privire 
la drepturile lor şi la instrumentele aflate la 
dispoziţia lor, cum ar fi SOLVIT;

12. încurajează federaţiile de întreprinderi, 
susţinute de Comisie, să furnizeze mai 
multe informaţii, instruire şi consultanţă 
juridică pentru părţile interesate cu privire 
la drepturile lor şi la instrumentele aflate la 
dispoziţia lor, cum ar fi SOLVIT şi 
încurajează schimbul de bune practici 
dintre acestea;

Or. pt
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Amendamentul 43
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. încurajează federaţiile de întreprinderi, 

susţinute de Comisie, să furnizeze mai 

multe informaţii, instruire şi consultanţă 

juridică pentru părţile interesate cu privire 

la drepturile lor şi la instrumentele aflate la 

dispoziţia lor, cum ar fi SOLVIT;

12 încurajează federaţiile de întreprinderi

şi asociaţiile consumatorilor, susţinute de 

Comisie, să furnizeze mai multe informaţii, 

instruire şi consultanţă juridică pentru 

părţile interesate cu privire la drepturile lor 

şi la instrumentele aflate la dispoziţia lor, 

cum ar fi SOLVIT;

Or. it

Amendamentul 44
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de rezoluţie
Punctul 12
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. încurajează federaţiile de întreprinderi, 

susţinute de Comisie, să furnizeze mai 

multe informaţii, instruire şi consultanţă 

juridică pentru părţile interesate cu privire 

la drepturile lor şi la instrumentele aflate la 

dispoziţia lor, cum ar fi SOLVIT;

12. încurajează federaţiile de întreprinderi, 

susţinute de Comisie, să furnizeze mai 

multe informaţii, instruire şi consultanţă 

juridică pentru părţile interesate cu privire 

la drepturile lor şi la instrumentele de 

soluţionare a problemelor aflate la 

dispoziţia lor, cum ar fi SOLVIT;

Or. en

Amendamentul 45
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază faptul că un sistem de plată 
fragmentat este un obstacol în calea 

13. subliniază faptul că un sistem de plată 
fragmentat este un obstacol în calea 
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comerţului; invită Comisia să 
îmbunătăţească SEPA în scopul de a 
dezvolta un serviciu de plată de bază 
disponibil pentru toate cardurile, de a 
creşte transparenţa în costurile tranzacţiilor 
şi de a reduce taxele interbancare, şi pentru 
a se asigura un transfer rapid între bănci în 
cadrul UE;

comerţului; invită Comisia să 
îmbunătăţească SEPA în scopul de a 
dezvolta un serviciu de plată de bază 
disponibil pentru toate cardurile, de a 
creşte transparenţa în costurile tranzacţiilor 
şi de a redistribui echitabil taxele 
interbancare, pentru a se asigura un transfer 
rapid între bănci în cadrul UE şi pentru a 
impune companiilor obligaţia de a plăti 
pentru gestionarea şi eliberarea 
cardurilor bancare pentru a li oferi 
accesul în reţeaua acestora, în condiţii 
competitive, astfel încât să fie eliminate 
obstacolele din calea concurenţei;

Or. pt

Amendamentul 46
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13.subliniază faptul că un sistem de plată 
fragmentat este un obstacol în calea 

comerţului; invită Comisia să 

îmbunătăţească SEPA în scopul de a 

dezvolta un serviciu de plată de bază 
disponibil pentru toate cardurile, de a 

creşte transparenţa în costurile tranzacţiilor 

13 subliniază faptul că un sistem de plată 
fragmentat este un obstacol în calea 

comerţului; invită Comisia să 

îmbunătăţească SEPA în scopul de a 

dezvolta un serviciu de plată de bază 
disponibil pentru toate cardurile, de a 

creşte transparenţa în costurile tranzacţiilor 
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şi de a reduce taxele interbancare, şi pentru 

a se asigura un transfer rapid între bănci în 
cadrul UE;

şi de a elimina taxele interbancare, şi 

pentru a se asigura un transfer rapid între 
bănci în cadrul UE; în cele din urmă 

aminteşte că SEPA poate fi considerat un 

instrument util în combaterea evaziunii 
fiscale;

Or. it

Amendamentul 47
Morten Løkkegaard, Cristian Silviu Buşoi

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază faptul că un sistem de plată 
fragmentat este un obstacol în calea 

comerţului; invită Comisia să 

îmbunătăţească SEPA în scopul de a 

dezvolta un serviciu de plată de bază 
disponibil pentru toate cardurile, de a 

creşte transparenţa în costurile tranzacţiilor 

13. subliniază faptul că un sistem de plată 
fragmentat este un obstacol în calea 

comerţului; invită Comisia să 

îmbunătăţească SEPA în scopul de a spori 

concurenţa dintre mijloacele de plată, 
prin înlăturarea barierelor în calea 
intrării pe piaţă, prin dezvoltarea unui
serviciu de plată de bază disponibil pentru 

toate cardurile, de a creşte transparenţa în 
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şi de a reduce taxele interbancare, şi pentru 

a se asigura un transfer rapid între bănci în 
cadrul UE;

costurile tranzacţiilor şi de a înlătura 

taxele interbancare nejustificate, şi pentru 

a se asigura un transfer rapid între bănci în 
cadrul UE;

Or. en

Amendamentul 48
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază faptul că un sistem de plată 
fragmentat este un obstacol în calea 
comerţului; invită Comisia să 

îmbunătăţească SEPA în scopul de a 

dezvolta un serviciu de plată de bază 
disponibil pentru toate cardurile, de a 

creşte transparenţa în costurile tranzacţiilor 

şi de a reduce taxele interbancare, şi pentru 

a se asigura un transfer rapid între bănci în 
cadrul UE;

13. constată cu îngrijorare, că taxele 
interbancare funcţionează în prezent ca 
un impozit ascuns atât pentru comercianţi 
cât mai ales pentru consumatori; invită 
Comisia să adopte de urgenţă măsurile 
necesare în scopul îmbunătăţirii SEPA şi
creării serviciului de plată de bază 
disponibil pentru toate cardurile, ducând 
astfel la creşterea transparenţei în costurile 
tranzacţiilor şi la reducerea taxelor 
interbancare, şi asigurarea unui transfer 
rapid între bănci în cadrul UE;

Or. cs
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Amendamentul 49
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. constată dificultăţile cu care se 
confruntă comercianţii cu amănuntul 
independenţi din Europa şi consideră că 
legislaţia privind piaţa comerţului cu 
amănuntul ar trebui să se bazeze într-o 
mai mare măsură pe elemente concrete, 
îndeosebi cu privire la nevoia de 
examinare şi de înţelegere adecvată a 
impactului legislaţiei asupra micilor 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 50
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluţie
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Deschiderea accesului la piaţă pentru 

întreprinderi şi consumatori

Deschiderea accesului la piaţă pentru 

întreprinderi şi consumatori şi 

îmbunătăţirea condiţiilor de muncă 
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pentru lucrătorii din sector

Or. it

Amendamentul 51
Iliana Ivanova

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. ia act de îngrijorarea exprimată de 

unele părţi ale societăţii civile şi de IMM-

uri cu privire la creşterea numărului 

centrelor comerciale şi scăderea numărului 

magazinelor locale şi al pieţelor din zonele 

izolate şi din centrele oraşelor; subliniază 

faptul că planificarea cu amănuntul nu ar 
trebui să sacrifice libertatea de alegere a 
consumatorilor;

14. ia act de îngrijorarea exprimată de 

unele părţi ale societăţii civile şi de IMM-

uri cu privire la creşterea numărului 

centrelor comerciale şi scăderea numărului 

magazinelor locale şi al pieţelor din zonele 

izolate şi din centrele oraşelor; subliniază 

faptul că planificarea cu amănuntul nu ar 
trebui să sacrifice libertatea de alegere a 
consumatorilor şi accesul la bunuri şi 
servicii;

Or. en



AM\865080RO.doc 33/117 PE462.905v01-00

RO

Amendamentul 52
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. ia act de îngrijorarea exprimată de 

unele părţi ale societăţii civile şi de IMM-

uri cu privire la creşterea numărului 

centrelor comerciale şi scăderea numărului 

magazinelor locale şi al pieţelor din zonele 

izolate şi din centrele oraşelor; subliniază 

faptul că planificarea cu amănuntul nu ar 
trebui să sacrifice libertatea de alegere a 
consumatorilor;

14. atrage atenţia asupra îngrijorării 

exprimate de unele părţi ale societăţii 

civile şi de IMM-uri cu privire la creşterea 

numărului centrelor comerciale şi scăderea 

numărului magazinelor locale şi al pieţelor 

din zonele izolate şi din centrele oraşelor; 

subliniază faptul că planificarea cu 
amănuntul nu ar trebui să sacrifice 
libertatea de alegere a consumatorilor;
insistă, în plus, asupra rolului 
fundamental al magazinelor şi pieţelor 
locale în vederea revitalizării zonelor şi 
regiunilor rurale şi urbane, a creării de 
legături sociale, a conservării 
caracteristicilor culturale şi a reducerii 
utilizării vehiculelor;

Or. en
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Amendamentul 53
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. ia act de îngrijorarea exprimată de 
unele părţi ale societăţii civile şi de IMM-
uri cu privire la creşterea numărului 
centrelor comerciale şi scăderea numărului 
magazinelor locale şi al pieţelor din zonele 
izolate şi din centrele oraşelor; subliniază 
faptul că planificarea cu amănuntul nu ar 
trebui să sacrifice libertatea de alegere a 
consumatorilor;

14. ia act de îngrijorarea exprimată de 
unele părţi ale societăţii civile şi de IMM-
uri cu privire la creşterea numărului 
centrelor comerciale şi scăderea numărului 
magazinelor locale şi al pieţelor din zonele 
izolate şi din centrele oraşelor; subliniază 
faptul că planificarea cu amănuntul nu ar 
trebui să sacrifice libertatea de alegere a 
consumatorilor, în special a celor care 
locuiesc în regiuni mai puţin accesibile, 
cum ar fi regiunile insulare, montane şi 
cu o densitate scăzută a populaţiei sau a 
celor care suferă de mobilitate redusă;

Or. pt

Amendamentul 54
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. ia act de îngrijorarea exprimată de 

unele părţi ale societăţii civile şi de IMM-

uri cu privire la creşterea numărului 

14. ia act de îngrijorarea exprimată de 

unele părţi ale societăţii civile şi de IMM-

uri cu privire la creşterea numărului 
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centrelor comerciale şi scăderea numărului 

magazinelor locale şi al pieţelor din zonele 

izolate şi din centrele oraşelor; subliniază 

faptul că planificarea cu amănuntul nu ar 
trebui să sacrifice libertatea de alegere a 
consumatorilor;

centrelor comerciale şi scăderea numărului 

magazinelor locale şi al pieţelor din zonele 

izolate şi din centrele oraşelor; subliniază 

faptul că statele membre şi Comisia ar 
trebui să adopte toate măsurile adecvate 
pentru a soluţiona această problemă;

Or. en

Amendamentul 55
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. ia act de îngrijorarea exprimată de 

unele părţi ale societăţii civile şi de IMM-

uri cu privire la creşterea numărului 

centrelor comerciale şi scăderea numărului 

14. ia act de îngrijorarea exprimată de 

unele părţi ale societăţii civile şi de IMM-

uri cu privire la creşterea numărului 

centrelor comerciale şi scăderea numărului 
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magazinelor locale şi al pieţelor din zonele 

izolate şi din centrele oraşelor; subliniază 

faptul că planificarea cu amănuntul nu ar 
trebui să sacrifice libertatea de alegere a 
consumatorilor;

magazinelor locale şi al pieţelor din zonele 

izolate şi din centrele oraşelor; subliniază 

faptul că planificarea cu amănuntul nu ar 
trebui să sacrifice libertatea de alegere a 
consumatorilor, luând în considerare 

nevoile cetăţenilor şi trăsăturile specifice 

ale regiunilor;

Or. it

Amendamentul 56
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. ia act de îngrijorarea exprimată de 

unele părţi ale societăţii civile şi de IMM-

uri cu privire la creşterea numărului 

centrelor comerciale şi scăderea numărului 

14. ia act de îngrijorarea exprimată de 

unele părţi ale societăţii civile şi de IMM-

uri cu privire la creşterea numărului 

centrelor comerciale şi scăderea numărului 
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magazinelor locale şi al pieţelor din zonele 

izolate şi din centrele oraşelor; subliniază 

faptul că planificarea cu amănuntul nu ar 
trebui să sacrifice libertatea de alegere a 
consumatorilor;

magazinelor locale şi al pieţelor din zonele 

izolate şi din centrele oraşelor; subliniază 

faptul că planificarea cu amănuntul ar 
trebui să stabilească condiţii de înfiinţare 
care să permită micilor şi marilor 
întreprinderi să ofere libertate de alegere 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 57
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. ia act de îngrijorarea exprimată de 

unele părţi ale societăţii civile şi de IMM-

uri cu privire la creşterea numărului 

centrelor comerciale şi scăderea numărului 

magazinelor locale şi al pieţelor din zonele 

14. ia act de îngrijorarea exprimată de 

unele părţi ale societăţii civile şi de IMM-

uri cu privire la creşterea numărului 

centrelor comerciale şi scăderea numărului 

magazinelor locale şi al pieţelor din zonele 
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izolate şi din centrele oraşelor; subliniază 

faptul că planificarea cu amănuntul nu ar 
trebui să sacrifice libertatea de alegere a 
consumatorilor;

izolate şi din centrele oraşelor; subliniază 

faptul că planificarea urbană ar trebui să 
ofere un cadru structural pentru ca toate 
companiile să poată concura şi să vină în 
întâmpinarea cererii consumatorilor;

Or. en

Amendament 58
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. ia act de îngrijorarea exprimată de 
unele părţi ale societăţii civile şi de IMM-
uri cu privire la creşterea numărului 
centrelor comerciale şi scăderea numărului 
magazinelor locale şi al pieţelor din zonele 
izolate şi din centrele oraşelor; subliniază 
faptul că planificarea cu amănuntul nu ar 
trebui să sacrifice libertatea de alegere a 
consumatorilor;

14. ia act de îngrijorarea exprimată de 
unele părţi ale societăţii civile şi de IMM-
uri cu privire la creşterea numărului 
centrelor comerciale şi scăderea numărului 
magazinelor locale şi al pieţelor din zonele 
izolate şi din centrele oraşelor; subliniază 
faptul că planificarea cu amănuntul nu ar 
trebui să sacrifice libertatea de alegere a 
consumatorilor; invită Comisia să 
pregătească o evaluare a impactului de 
stabilire a normelor privind instituirea 
unor spaţii comerciale mari de comerţ cu 
amănuntul din fiecare stat membru şi cele 
mai bune practici care să împiedice 
progresul giganţilor de comerţ cu 
amănuntul;

Or. hu

Amendamentul 59
Lara Comi

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. consideră că stimulentele acordate 

restructurării patrimoniului construcţiilor 

urbane şi utilizarea fondurilor 

structurale, ar putea duce la reducerea 
chiriilor (parteneriat public-privat) şi ar 

putea favoriza revigorarea activităţilor 

economice, în special al celor locale, care 

sunt esenţiale în dezvoltarea economică şi 

socială;

Or. it

Amendamentul 60
Marianne Thyssen

Propunere de rezoluţie
Punctul 14b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14b. recunoaşte că statele membre sunt 
responsabile de amplasarea centrelor 
comerciale şi că durabilitatea, 
mobilitatea, planificarea regională şi 
consolidarea sunt motive importante care 
trebuie luate în considerare în deciziile 
legate de admisibilitatea noilor centre 
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comerciale;

Or. nl

Amendamentul 61
Louis Grech

Propunere de rezoluţie
Punctul 14c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14c. susţine că consumatorilor nu li se 
oferă informaţiile necesare pentru a 
adopta decizii informate cu privire la 
ofertele cu amănuntul, în special în cazul 
comerţului transfrontalier; solicită 
Comisiei să consolideze un mecanism 
uşor de utilizat şi de accesat care să 
conţină informaţii privind performanţa 
economică, socială, etică şi ecologică a 
comercianţilor cu amănuntul care îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul pieţei 
unice, astfel încât să ofere consumatorilor 
posibilitatea de a lua decizii mai bune; 

Or. en

Amendamentul 62
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 14d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14d. invită Comisia, în colaborare cu 
statele membre, să întocmească studii 
despre impactul şi eventualele consecinţe 
pe care le are crearea de supermarketuri 
comerciale de tip „Mall”, atât asupra 
pieţei muncii, cât şi asupra IMM-urilor şi 
a consumatorilor; 
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Or. el

Amendamentul 63
Matteo Salvini

Propunere de rezoluţie
Punctul 14e (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14e. ia act de îngrijorarea exprimată de 

vânzătorii ambulanţi care îşi desfăşoară 

activitatea în zonele publice faţă de
posibilitatea prin care Directiva 
2006/123/CE poate să fie aplicată în 
statele membre, extinzând conceptul de 
„resursă naturală” la teren public, fapt 

care duce la restricţii temporare ale

concesiunilor comerciale în ariile publice 
care ar fi foarte dăunătoare pentru 

ocuparea forţei de muncă, pentru 

libertatea alegerii consumatorilor şi 

pentru existenţa pieţelor tradiţionale din 

cartiere;

Or. it
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Amendamentul 64
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. consideră că accesibilitatea trebuie să 
fie abordată cu respectarea deplină a 

subsidiarităţii; subliniază, totuşi, faptul că 

planificarea locală nu trebuie să eludeze 

Directiva privind serviciile şi să creeze 

bariere ascunse pentru stabilirea 

comercianţilor cu amănuntul;

15. consideră că accesibilitatea trebuie să 
fie abordată cu respectarea deplină a 

subsidiarităţii; subliniază faptul că 

planificarea locală este esenţială pentru 
prevenirea reducerii numărului de 
magazine locale din zonele izolate şi din 
centrele oraşelor; subliniază faptul că 
planificarea locală serveşte astfel drept 
instrument important în vederea sporirii 
securităţii şi vivacităţii atât a centrelor 
oraşelor, cât şi a oraşelor izolate;

Or. en

Amendamentul 65
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. consideră că accesibilitatea trebuie să 
fie abordată cu respectarea deplină a 

subsidiarităţii; subliniază, totuşi, faptul că 

15. consideră că accesibilitatea trebuie să 
fie abordată cu respectarea deplină a 

subsidiarităţii; subliniază, totuşi, faptul că 
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planificarea locală nu trebuie să eludeze 

Directiva privind serviciile şi să creeze 

bariere ascunse pentru stabilirea 

comercianţilor cu amănuntul;

planificarea locală nu trebuie să eludeze 

Directiva privind serviciile şi să creeze 

bariere ascunse pentru stabilirea 

comercianţilor cu amănuntul; în acest 

context este esenţial ca planificarea locală 

să aibă ca şi obiectiv oferirea de servicii 

de calitate pentru cetăţeni, cu atenţie 

specială practicilor destinate să extindă
munca decentă;

Or. it

Amendamentul 66
Robert Rochefort

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. consideră că accesibilitatea trebuie să 
fie abordată cu respectarea deplină a 

subsidiarităţii; subliniază, totuşi, faptul că 

planificarea locală nu trebuie să eludeze 

15. consideră că accesibilitatea trebuie să 
fie abordată cu respectarea deplină a 

subsidiarităţii;
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Directiva privind serviciile şi să creeze 

bariere ascunse pentru stabilirea 

comercianţilor cu amănuntul;

Or. fr

Amendamentul 67
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. consideră că accesibilitatea trebuie să 
fie abordată cu respectarea deplină a 

subsidiarităţii; subliniază, totuşi, faptul că 

planificarea locală nu trebuie să eludeze 

Directiva privind serviciile şi să creeze 

bariere ascunse pentru stabilirea 

comercianţilor cu amănuntul;

15. subliniază că problema accesului la 
magazinele comerciale de vânzare cu 
amănuntul este de importanţă majoră 
pentru toţi cetăţenii Uniunii şi că 
magazinele de cartier, în special 
întreprinderile comerciale mici şi mijlocii, 
contribuie la atingerea acestui scop; 
consideră că accesibilitatea trebuie să fie 
abordată cu respectarea deplină a 

subsidiarităţii; subliniază, totuşi, faptul că 

planificarea locală nu trebuie să eludeze 

Directiva privind serviciile şi să creeze 

bariere ascunse pentru stabilirea 
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comercianţilor cu amănuntul;

Or. el

Amendamentul 68
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. încurajează autorităţile locale să 
analizeze cu o atenţie deosebită care ar fi 
cea mai bună locaţie pentru o extindere 
cât mai durabilă şi mai eficientă a 
sectorului comerţului cu amănuntul şi să 
investească în mod coerent, de exemplu, 
permiţându-le comercianţilor cu 
amănuntul să îşi deschidă magazine doar 
în centrul vechi al unui oraş, nu şi în 
afara oraşului;

Or. en

Amendamentul 69
Seán Kelly

Propunere de rezoluţie
Punctul 15b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15b. subliniază faptul că IMM-urile 
reprezintă baza economiei europene şi 
joacă un rol unic în crearea de locuri de 
muncă, îndeosebi în zonele rurale, 
precum şi în sporirea inovării şi creşterii 
în sectorul comerţului cu amănuntul în 
cadrul comunităţilor locale din întreaga 
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UE;

Or. en

Amendamentul 70
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15c. consideră, prin urmare, că este 
oportun ca, în colaborare cu statele 
membre, Comisia să propună anumite 
măsuri de susţinere a IMM-urilor şi a 
pieţelor de cartier, care sunt afectate de 
marile centre comerciale; 

Or. el

Amendamentul 71
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază faptul că comerţul electronic 

este o completare importantă la comerţul 

offline şi că măsuri adecvate trebuie luate 

16. subliniază faptul că comerţul electronic 

este o completare importantă la comerţul 

offline şi că măsuri adecvate trebuie luate 
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pentru a dezvolta întregul său potenţial; 

invită Comisia să includă în viitoarea 

comunicare privind comerţul electronic 

măsuri de sporire a încrederii, în special 
prin simplificarea înregistrării domeniilor 

la nivel transfrontalier, îmbunătăţirea plăţii 

online securizate şi facilitarea recuperării 

datoriilor transfrontaliere;

pentru a dezvolta întregul său potenţial

inclusiv îmbunătăţirea accesului la 
internet în cele mai izolate regiuni ale 
UE; invită Comisia să includă în viitoarea 

comunicare privind comerţul electronic 

măsuri de sporire a încrederii, în special 
prin simplificarea înregistrării domeniilor 

la nivel transfrontalier, îmbunătăţirea plăţii 

online securizate şi facilitarea recuperării 

datoriilor transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 72
Heide Rühle

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază faptul că comerţul electronic 

este o completare importantă la comerţul 

16. subliniază faptul că comerţul electronic 

este o completare importantă la comerţul 
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offline şi că măsuri adecvate trebuie luate 

pentru a dezvolta întregul său potenţial; 

invită Comisia să includă în viitoarea 

comunicare privind comerţul electronic 

măsuri de sporire a încrederii, în special 
prin simplificarea înregistrării domeniilor 

la nivel transfrontalier, îmbunătăţirea plăţii 

online securizate şi facilitarea recuperării 

datoriilor transfrontaliere;

offline şi că măsuri adecvate trebuie luate 

pentru a dezvolta întregul său potenţial; 

invită Comisia să includă în viitoarea 

comunicare privind comerţul electronic 

măsuri de sporire a încrederii, în special 
prin simplificarea înregistrării domeniilor 

la nivel transfrontalier, îmbunătăţirea plăţii 

online securizate şi facilitarea recuperării 

datoriilor transfrontaliere, şi să prezinte o 
propunere în vederea creării unui sistem 
eficient de soluţionare alternativă a 
litigiilor şi a unui mecanism de recurs 
colectiv echilibrat pentru litigiile 
transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 73
Robert Rochefort

Propunere de rezoluţie
Punctul 16
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază faptul că comerţul electronic 

este o completare importantă la comerţul 

offline şi că măsuri adecvate trebuie luate 

pentru a dezvolta întregul său potenţial; 

invită Comisia să includă în viitoarea 

comunicare privind comerţul electronic 

măsuri de sporire a încrederii, în special 
prin simplificarea înregistrării domeniilor 

la nivel transfrontalier, îmbunătăţirea plăţii 

online securizate şi facilitarea recuperării 

datoriilor transfrontaliere;

16. subliniază faptul că comerţul electronic 

este o completare importantă la comerţul 

offline şi că măsuri adecvate trebuie luate 

pentru a dezvolta întregul său potenţial; 

invită Comisia să includă în viitoarea 

comunicare privind comerţul electronic 

măsuri de sporire a încrederii, în special 
prin simplificarea înregistrării domeniilor 

la nivel transfrontalier, îmbunătăţirea plăţii 

online securizate şi facilitarea recuperării 

datoriilor transfrontaliere şi prin 
informarea într-o mai mare măsură a 
consumatorilor cu privire la drepturile 
acestora, îndeosebi în materie de 
retragere şi de posibilitate de a formula 
recurs;

Or. fr
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Amendamentul 74
Seán Kelly

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. solicită Comisiei să adopte o 
abordare mai cuprinzătoare privind 
comerţul cu amănuntul şi să garanteze 
faptul că comunităţile locale, îndeosebi 
din cadrul zonelor rurale din UE, sunt 
durabile din punct de vedere economic şi 
dinamice din punct de vedere social;

Or. en

Amendamentul 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de rezoluţie
Punctul 16b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16b. solicită Comisiei să propună, ca şi 
chestiune prioritară, adoptarea de măsuri 
privind soluţionarea alternativă a 
litigiilor, până la sfârşitul anului 2011, în 
vederea consolidării încrederii 
consumatorilor şi întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 76
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluţie
Punctul 17
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. regretă numărul semnificativ de 

obstacole existente în calea libertăţii de 

stabilire a comercianţilor cu amănuntul 

pe teritoriul UE; este preocupat, în 

special, de anumite legi comerciale şi 

fiscale naţionale, care au un efect de 

facto discriminatoriu împotriva 

comercianţilor străini cu amănuntul;

eliminat

Or. en

Amendamentul 77
Seán Kelly

Propunere de rezoluţie
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. îndeamnă statele membre să 
încurajeze şi să sprijine comunităţi locale 
durabile, îndeosebi în zonele rurale, prin 
sporirea inovării şi dezvoltării IMM-urilor 
care joacă un rol fundamental în 
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menţinerea dinamicii şi prosperităţii 
centrelor oraşelor în regiunile din cadrul 
UE;

Or. en

Amendamentul 78
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluţie
Punctul 17b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17b. regretă faptul că în acest sector 
există un nivel ridicat de muncă la negru, 
care duce la un nivel ridicat de evaziune 

fiscală, la o denaturare a concurenţei, la 

nerespectarea legislaţiei sociale şi a 

legislaţiei muncii, precum şi la lipsa 

acordurilor colective care împiedică 
aplicarea unui tratament egal operatorilor 

comerciali de pe piaţa internă;

Or. it

Amendamentul 79
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech
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Propunere de rezoluţie
Punctul 17c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17c. subliniază că îmbunătăţirea 

condiţiilor de muncă, lupta împotriva 

evaziunii fiscale, menţinerea nivelului de 

ocupare a forţei de muncă şi a 

competitivităţii prin adaptarea 

necesităţilor comercianţilor la 

competenţele angajaţilor reprezintă

principalele provocări ale acestui sector;

Or. it

Amendamentul 80
Malcolm Harbour
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Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. invită Comisia să acţioneze mai ferm 

faţă de orice stat membru care încalcă 

principiile pieţei interne, să accelereze 

procedurile privind încălcarea dreptului 
comunitar printr-o „abordare tip cale 

rapidă” şi să raporteze Parlamentului 

European la fiecare şase luni cu privire la 

cazurile rezolvate în domeniul comerţului 

cu amănuntul;

18. invită Comisia să acţioneze mai ferm 

faţă de orice stat membru care încalcă 

principiile pieţei interne, să accelereze 

procedurile privind încălcarea dreptului 
comunitar printr-o „abordare tip cale 

rapidă” şi să raporteze Parlamentului 

European anual cu privire la cazurile 

rezolvate în domeniul comerţului cu 

amănuntul;

Or. en

Amendamentul 81
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. constată cu preocupare că 
comercianţii cu amănuntul se confruntă 
cu diferite forme de infracţiuni precum 
frauda din sectorul publicitar (de 
exemplu, trimiterea către antreprenori de 
facturi false pentru o publicitate falsă 
obligându-i pe aceştia să plătească 
utilizând metode ilegale precum 
extorcarea) şi cu bande de infractori care 
acţionează la nivel european; solicită 
Comisiei şi statelor membre să acorde o 
atenţie sporită în vederea combaterii, în 
colaborare cu Europol şi Eurojust, a 
acestor forme de infracţiuni;

Or. en

Amendamentul 82
Anna Hedh

Propunere de rezoluţie
Punctul 18b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18b. consideră că o concurenţă echitabilă 
este, de asemenea, garantată şi de un 
mediul de lucru stabil ca parte a acquis-
ului european; solicită Comisiei să 
analizeze impactul utilizării 
disproporţionate a orelor de lucru 
fragmentate asupra mediului economic, 
echilibrului dintre viaţa profesională şi 
cea personală şi asupra condiţiilor de 
ocupare a forţei de muncă şi să demareze 
acţiuni relevante în cooperare cu 
parteneri sociali;

Or. en
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Amendamentul 83
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluţie
Punctul 18b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18b. consideră că o concurenţă echitabilă 
este, de asemenea, garantată şi de un 
mediu de lucru stabil ca parte a acquis-
ului european; solicită Comisiei să 
analizeze impactul utilizării 
disproporţionate a orelor de lucru 
fragmentate şi a orelor nelimitate de 
deschidere a magazinelor asupra 
mediului economic, echilibrului dintre 
viaţa profesională şi cea personală şi 
asupra condiţiilor de ocupare a forţei de 
muncă şi să demareze acţiuni relevante în 
cooperare cu partenerii sociali;

Or. en

Amendamentul 84
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluţie
Punctul 18c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18c. solicită Comisiei să investigheze 
sectorul vânzărilor de pachete de călătorie 
şi al comerţului fără taxe vamale pentru a 
identifica şi, dacă este cazul, pentru a 
propune acţiuni în vederea eliminării 
tuturor barierelor de reglementare şi 
administrative inutile care ar putea limita 
creşterea şi crearea de locuri de muncă în 
aceste sectoare;

Or. en
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Amendamentul 85
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. reafirmă faptul că libera concurenţă 

şi libertatea contractuală sunt esenţiale 

pentru o piaţă a comerţului cu amănuntul 

care funcţionează în mod corespunzător;

eliminat

Or. en

Amendamentul 86
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. reafirmă faptul că libera concurenţă şi 19. reafirmă faptul că libera concurenţă,

libertatea contractuală şi o aplicare 
eficientă adecvată a legislaţiei relevante 
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libertatea contractuală sunt esenţiale pentru 

o piaţă a comerţului cu amănuntul care 

funcţionează în mod corespunzător;

sunt esenţiale pentru o piaţă a comerţului 

cu amănuntul care funcţionează în mod 

corespunzător;

Or. en

Amendamentul 87
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. reafirmă faptul că libera concurenţă şi 

libertatea contractuală sunt esenţiale pentru 

o piaţă a comerţului cu amănuntul care 

funcţionează în mod corespunzător;

19. reafirmă faptul că concurenţa liberă şi 

echitabilă şi libertatea contractuală sunt 

esenţiale pentru o piaţă a comerţului cu 

amănuntul care funcţionează în mod 

corespunzător;
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Or. it

Amendamentul 88
Heide Rühle

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. reafirmă faptul că libera concurenţă şi 

libertatea contractuală sunt esenţiale pentru 

o piaţă a comerţului cu amănuntul care 

funcţionează în mod corespunzător;

19. reafirmă faptul că libera concurenţă şi 

libertatea contractuală sunt esenţiale pentru 

o piaţă a comerţului cu amănuntul care 

funcţionează în mod corespunzător;

observă, totuşi, că, în situaţia unui 
dezechilibru semnificativ de putere între 
părţi, nu există adevărată libertate 
contractuală;

Or. en

Amendamentul 89
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluţie
Punctul 19
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. reafirmă faptul că libera concurenţă şi 

libertatea contractuală sunt esenţiale pentru 

o piaţă a comerţului cu amănuntul care 

funcţionează în mod corespunzător;

19. reafirmă faptul că libera şi echitabila 

concurenţă şi libertatea contractuală sunt 

esenţiale pentru o piaţă a comerţului cu 

amănuntul care funcţionează în mod 

corespunzător;

Or. en

Amendamentul 90
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. recunoaşte faptul că întreprinderile au 

puteri de piaţă diferite, că acestea trebuie 

20. recunoaşte faptul că întreprinderile au 

puteri de piaţă diferite, că acestea trebuie 
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să acţioneze într-un mod economic sănătos 

şi că UE are nevoie de campioni economici 

pentru a concura la nivel mondial;

să acţioneze într-un mod economic sănătos 

şi că UE are nevoie de campioni economici 

pentru a concura la nivel mondial; solicită 
în acelaşi timp Comisiei să îşi bazeze 
strategia privind pieţele cu amănuntul pe 
principiul subsidiarităţii, în ceea ce 
priveşte producătorii locali şi viabilitatea 
IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 91
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. recunoaşte faptul că întreprinderile au 

puteri de piaţă diferite, că acestea trebuie 

să acţioneze într-un mod economic sănătos 

şi că UE are nevoie de campioni

20. recunoaşte faptul că întreprinderile au 

puteri de piaţă diferite, că acestea trebuie 

să acţioneze într-un mod economic sănătos 

şi că UE are nevoie de actori economici 
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economici pentru a concura la nivel
mondial;

competitivi pentru a concura la nivel 
mondial;

Or. it

Amendamentul 92
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. observă, totuşi, o preocupare pe scară 

largă cu privire la poziţia dominantă pe 

piaţă a actorilor mari, despre care se crede 

că impun clauze abuzive furnizorilor şi 

comercianţilor mici, de exemplu prin 

mecanisme de distribuţie selectivă, practici 

21. insistă, totuşi, asupra unei preocupări

pe scară largă cu privire la poziţia 

dominantă pe piaţă a actorilor mari, care ar 

putea impune clauze abuzive furnizorilor 

şi comercianţilor mici, de exemplu prin 

mecanisme de distribuţie selectivă, practici 

restrictive, controlul preţurilor şi scoaterea 

din listă fără preaviz, denaturând astfel 
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restrictive, controlul preţurilor şi scoaterea 

din listă fără preaviz, denaturând astfel 

concurenţa; subliniază faptul că întregul 

lanţ de aprovizionare cu amănuntul este 

afectat de astfel de practici;

concurenţa; subliniază faptul că întregul 

lanţ de aprovizionare cu amănuntul este 

afectat de astfel de practici; denunţă acest 
tip de practici care denaturează 
concurenţa şi profită de dezechilibrele de 
putere dintre actorii economici;

Or. en

Amendamentul 93
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. observă, totuşi, o preocupare pe scară 

largă cu privire la poziţia dominantă pe 

piaţă a actorilor mari, despre care se crede 

21. observă, totuşi, o preocupare pe scară 

largă cu privire la poziţia dominantă pe 

piaţă a actorilor mari, despre care se crede 



PE462.905v01-00 64/117 AM\865080RO.doc

RO

că impun clauze abuzive furnizorilor şi 

comercianţilor mici, de exemplu prin 

mecanisme de distribuţie selectivă, practici

restrictive, controlul preţurilor şi scoaterea 

din listă fără preaviz, denaturând astfel 

concurenţa; subliniază faptul că întregul 

lanţ de aprovizionare cu amănuntul este 

afectat de astfel de practici;

că impun clauze abuzive furnizorilor şi 

vânzătorilor mici cu amănuntul, de 

exemplu prin mecanisme de distribuţie 

selectivă, restricţii teritoriale de furnizare 
şi alte practici restrictive, controlul 

preţurilor şi scoaterea din listă fără preaviz, 

denaturând astfel concurenţa; subliniază 

faptul că întregul lanţ de aprovizionare cu 

amănuntul este afectat de astfel de practici;

Or. es

Amendamentul 94
Heide Rühle

Propunere de rezoluţie
Punctul 21
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. observă, totuşi, o preocupare pe scară 

largă cu privire la poziţia dominantă pe 

piaţă a actorilor mari, despre care se crede 

că impun clauze abuzive furnizorilor şi 

comercianţilor mici, de exemplu prin 

mecanisme de distribuţie selectivă, practici 

restrictive, controlul preţurilor şi scoaterea 

din listă fără preaviz, denaturând astfel 

concurenţa; subliniază faptul că întregul 

lanţ de aprovizionare cu amănuntul este 

21. avertizează că poziţia dominantă pe 

piaţă a actorilor mai mari, poate impune 

clauze abuzive furnizorilor şi 

comercianţilor mici, de exemplu prin 

mecanisme de distribuţie selectivă, practici 

restrictive, controlul preţurilor şi scoaterea 

din listă fără preaviz, denaturând astfel 

concurenţa; subliniază faptul că întregul 

lanţ de aprovizionare cu amănuntul este 

afectat de astfel de practici; prin urmare, 
încurajează statele membre să adopte 
acţiuni împotriva cartelurilor; 



PE462.905v01-00 66/117 AM\865080RO.doc

RO

afectat de astfel de practici;

Or. en

Amendamentul 95
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. observă, totuşi, o preocupare pe scară 

largă cu privire la poziţia dominantă pe 

piaţă a actorilor mari, despre care se crede 

că impun clauze abuzive furnizorilor şi 

comercianţilor mici, de exemplu prin 

mecanisme de distribuţie selectivă, practici 

restrictive, controlul preţurilor şi scoaterea 

21. subliniază că majoritatea tranzacţiilor 
realizate între întreprinderi se desfăşoară 
fără probleme şi că anumite restricţii, 
precum cele determinate de acordurile 
verticale în cadrul relaţiilor dintre 
întreprinderi sunt recunoscute de UE ca 
având potenţiale efecte benefice asupra 
concurenţei cu condiţia îndeplinirii 
condiţiilor prevăzute de legislaţia privind 

concurenţa; observă, totuşi, o preocupare 

pe scară largă cu privire la poziţia 

dominantă pe piaţă a anumitor actori, 

despre care se crede că impun clauze 
abuzive furnizorilor mai slabi, 

comercianţilor cu amănuntul şi 
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din listă fără preaviz, denaturând astfel 

concurenţa; subliniază faptul că întregul 

lanţ de aprovizionare cu amănuntul este 

afectat de astfel de practici;

comercianţilor, de exemplu prin 

mecanisme de distribuţie selectivă, practici 

restrictive, segmentare geografică, 

controlul preţurilor şi scoaterea din listă 

fără preaviz, denaturând astfel concurenţa; 

subliniază faptul că întregul lanţ de 

aprovizionare este afectat de astfel de 
practici;

Or. en

Amendamentul 96
Robert Rochefort

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. observă, totuşi, o preocupare pe scară 21. observă, totuşi, o preocupare pe scară 
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largă cu privire la poziţia dominantă pe 

piaţă a actorilor mari, despre care se crede 

că impun clauze abuzive furnizorilor şi 

comercianţilor mici, de exemplu prin 

mecanisme de distribuţie selectivă, practici 

restrictive, controlul preţurilor şi scoaterea 

din listă fără preaviz, denaturând astfel 

concurenţa; subliniază faptul că întregul 

lanţ de aprovizionare cu amănuntul este 

afectat de astfel de practici;

largă cu privire la poziţia dominantă pe 

piaţă a actorilor mari, despre care se crede 

că impun clauze abuzive furnizorilor şi 

comercianţilor mai slabi, de exemplu prin 

mecanisme de distribuţie selectivă, practici 

restrictive, segmentări teritoriale, controlul 

preţurilor şi scoaterea din listă fără preaviz, 

denaturând astfel concurenţa; subliniază 

faptul că întregul lanţ de aprovizionare cu 

amănuntul este afectat de astfel de practici;

Or. fr

Amendamentul 97
Morten Løkkegaard



AM\865080RO.doc 69/117 PE462.905v01-00

RO

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. observă, totuşi, o preocupare pe scară 

largă cu privire la poziţia dominantă pe 

piaţă a actorilor mari, despre care se crede 

că impun clauze abuzive furnizorilor şi 

comercianţilor mici, de exemplu prin 

mecanisme de distribuţie selectivă, practici 

restrictive, controlul preţurilor şi scoaterea 

din listă fără preaviz, denaturând astfel 

concurenţa; subliniază faptul că întregul 

21. observă, totuşi, o preocupare pe scară 

largă cu privire la poziţia dominantă pe 

piaţă a actorilor mari, despre care se crede 

că impun clauze abuzive furnizorilor şi 
comercianţilor cu amănuntul mici, de 

exemplu prin mecanisme de distribuţie 

selectivă, practici restrictive, constrângeri 
privind aprovizionarea teritorială, 
discriminare faţă de canalele comerţului 

electronic, controlul preţurilor şi scoaterea 

din listă fără preaviz, denaturând astfel 

concurenţa; subliniază faptul că întregul 

lanţ de aprovizionare este afectat de astfel 

de practici;
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lanţ de aprovizionare cu amănuntul este 

afectat de astfel de practici;

Or. en

Amendamentul 98
George Lyon

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. observă, totuşi, o preocupare pe scară 

largă cu privire la poziţia dominantă pe 

piaţă a actorilor mari, despre care se crede 

că impun clauze abuzive furnizorilor şi 

comercianţilor mici, de exemplu prin 

mecanisme de distribuţie selectivă, practici 

21. observă, totuşi, o preocupare pe scară 

largă cu privire la poziţia dominantă pe 

piaţă a actorilor mari, despre care se crede 

că impun clauze abuzive furnizorilor şi 

comercianţilor mici, de exemplu prin 

mecanisme de distribuţie selectivă, practici 



AM\865080RO.doc 71/117 PE462.905v01-00

RO

restrictive, controlul preţurilor şi scoaterea 

din listă fără preaviz, denaturând astfel 

concurenţa; subliniază faptul că întregul 

lanţ de aprovizionare cu amănuntul este 

afectat de astfel de practici;

restrictive, controlul preţurilor şi scoaterea 

din listă fără preaviz, denaturând astfel 

concurenţa; subliniază faptul că întregul 

lanţ de aprovizionare cu amănuntul este 

afectat de astfel de practici; solicită, prin 
urmare, Comisiei şi autorităţilor 
competente ale statelor membre să 
identifice, să evalueze şi, dacă este cazul, 
să abordeze practicile comerciale şi 
contractuale neloiale şi abuzurile de 
poziţii dominante, care afectează buna 
funcţionare a pieţei interne; subliniază 
faptul că sensibilizarea tuturor actorilor, 
îndeosebi a IMM-urilor şi a micilor 
producători primari, cu privire la 
drepturile contractuale ale acestora, ar 
contribui la prevenirea acestor practici;

Or. en

Amendamentul 99
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. observă, totuşi, o preocupare pe scară 21. observă, totuşi, o preocupare pe scară 
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largă cu privire la poziţia dominantă pe 

piaţă a actorilor mari, despre care se crede 

că impun clauze abuzive furnizorilor şi 

comercianţilor mici, de exemplu prin 

mecanisme de distribuţie selectivă, practici 

restrictive, controlul preţurilor şi scoaterea 

din listă fără preaviz, denaturând astfel 

concurenţa; subliniază faptul că întregul 

lanţ de aprovizionare cu amănuntul este 

afectat de astfel de practici;

largă cu privire la poziţia dominantă pe 

piaţă a actorilor mari, despre care se crede 

că impun clauze abuzive furnizorilor şi 

comercianţilor mici, de exemplu prin 

mecanisme de distribuţie selectivă inutile, 

practici restrictive, controlul preţurilor şi 

scoaterea din listă fără preaviz, denaturând 

astfel concurenţa; subliniază faptul că 

întregul lanţ de aprovizionare cu 

amănuntul este afectat de astfel de practici;

Or. en

Amendamentul 100
Malcolm Harbour
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Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. observă, totuşi, o preocupare pe scară 

largă cu privire la poziţia dominantă pe 

piaţă a actorilor mari, despre care se crede 

că impun clauze abuzive furnizorilor şi 

comercianţilor mici, de exemplu prin 

mecanisme de distribuţie selectivă, practici 

restrictive, controlul preţurilor şi scoaterea 

din listă fără preaviz, denaturând astfel 

concurenţa; subliniază faptul că întregul 

21. observă, totuşi, o preocupare pe scară 

largă cu privire la poziţia dominantă pe 

piaţă a anumitor actori mari, despre care 

se crede deseori că impun clauze abuzive 

furnizorilor şi comercianţilor mai mici, de 

exemplu prin mecanisme de distribuţie 

selectivă, practici restrictive, controlul 

preţurilor şi scoaterea din listă fără preaviz, 

denaturând astfel concurenţa; subliniază 

faptul că întregul lanţ de aprovizionare cu 

amănuntul este afectat de astfel de practici;
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lanţ de aprovizionare cu amănuntul este 

afectat de astfel de practici;

Or. en

Amendamentul 101
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. observă, totuşi, o preocupare pe scară 

largă cu privire la poziţia dominantă pe 

piaţă a actorilor mari, despre care se crede 

că impun clauze abuzive furnizorilor şi 

comercianţilor mici, de exemplu prin 

mecanisme de distribuţie selectivă, practici 

21. îşi exprimă preocuparea cu privire la 

poziţia dominantă pe piaţă şi la practicile 

abuzive ale actorilor dominanţi din cadrul 
lanţului de aprovizionare, inclusiv 
comercianţi cu amănuntul, care, în multe 
cazuri, impun clauze abuzive furnizorilor 

şi comercianţilor mici, de exemplu prin 

mecanisme de distribuţie selectivă, practici 

restrictive, controlul preţurilor, efectuarea 

cu întârziere a plăţilor şi scoaterea din 
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restrictive, controlul preţurilor şi scoaterea 

din listă fără preaviz, denaturând astfel 

concurenţa; subliniază faptul că întregul 

lanţ de aprovizionare cu amănuntul este 

afectat de astfel de practici;

listă fără preaviz, denaturând astfel 

concurenţa; subliniază faptul că actori mici 

din cadrul lanţului de aprovizionare cu 
amănuntul sunt afectaţi în mod 
disproporţionat de astfel de practici;

Or. en

Amendamentul 102
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluţie
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. recunoaşte faptul că sistemul de 
franciză reprezintă o soluţie bună pentru 
ca comercianţii cu amănuntul 
independenţi să reziste în cadrul unui 
mediu cu o competitivitate sporită; 
observă cu preocupare că contractele care 
trebuie încheiate de către comercianţii cu 
amănuntul pentru un acord de franciză 
devin din ce în ce mai riguroase, de 
exemplu, prin interzicerea, după încetarea 
unui contract de franciză, a înfiinţării 
unui nou magazin în acelaşi domeniu 
pentru a perioadă cuprinsă între unu şi 
trei ani;

Or. en
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Amendamentul 103
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Propunere de rezoluţie
Punctul 21b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21b. recunoaşte că piaţa comerţului cu 
amănuntul nu este alcătuită numai din 
întreprinderi, ci şi din capitalul său uman, 
lucrători şi consumatori; solicită Comisiei 
să promoveze politici pentru toate trei 
grupurile, sprijinind ferm drepturile şi 
acordurile colective ale lucrătorilor din 
UE;

Or. en

Amendamentul 104
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 21c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21c. subliniază că pentru aplicarea 
corectă a normelor din domeniul 
concurenţei şi pentru evitarea 
fenomenelor legate de poziţia dominantă 
va trebui în primul rând să fie consolidate 
autorităţile locale de protecţie a 
concurenţei şi să se stabilească o 
comunicare continuă şi integrală a 
acestora cu Direcţia Generală pentru 
Concurenţă a Uniunii Europene;

Or. el

Amendamentul 105
Mairead McGuinness
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Propunere de rezoluţie
Punctul 21d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21d. înseamnă Comisia să examineze 
consecinţele pătrunderii semnificative pe 
piaţă a unui singur comerciant cu 
amănuntul sau a unui număr redus de 
comercianţi cu amănuntul într-un anumit 
stat membru; îndeamnă Comisia să 
examineze posibilitatea privind 
introducerea de măsuri corective - în 
beneficiul furnizorilor şi al 
consumatorilor - în situaţiile în care 
practicile comercianţilor cu amănuntul 
sau cotele de piaţă se dovedesc a avea un 
impact negativ asupra concurenţei;

Or. en

Amendamentul 106
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. subliniază faptul că dezvoltarea de 
etichete private nu ar trebui să afecteze
alegerea consumatorilor sau posibilitatea 
ca IMM-urile să se extindă;

22. subliniază faptul că dezvoltarea de 
etichete private sporească libertatea de
alegere a consumatorilor şi posibilitatea ca 
IMM-urile să se extindă;

Or. es

Amendamentul 107
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. subliniază faptul că dezvoltarea de 22. subliniază faptul că dezvoltarea de 
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etichete private nu ar trebui să afecteze 
alegerea consumatorilor sau posibilitatea 
ca IMM-urile să se extindă;

etichete private nu ar trebui să afecteze 
alegerea consumatorilor sau posibilitatea 
ca IMM-urile să se extindă, dar trebuie să 

aibă ca şi obiectiv îmbunătăţirea 

transparenţei şi a calităţii informaţiilor

oferite consumatorilor;

Or. it

Amendamentul 108
Cristian Silviu Buşoi, Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. subliniază faptul că dezvoltarea de 
etichete private nu ar trebui să afecteze 
alegerea consumatorilor sau posibilitatea 
ca IMM-urile să se extindă;

22. subliniază faptul că, potrivit studiului 
LEI privind „Impactul etichetelor private 
asupra competitivităţii lanţului european 
de aprovizionare cu alimente”,
dezvoltarea de etichete private are un efect 
pozitiv asupra alegerii consumatorilor, 
precum şi asupra posibilităţii IMM-urilor 
de a se extinde;

Or. en

Amendamentul 109
Robert Rochefort

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. subliniază faptul că dezvoltarea de 22. subliniază faptul că etichetele private ar 
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etichete private nu ar trebui să afecteze 
alegerea consumatorilor sau posibilitatea
ca IMM-urile să se extindă;

trebui să fie dezvoltate astfel încât să 
favorizeze într-o mai mare măsură
alegerea consumatorilor şi să se ofere 
IMM-urilor posibilitatea de a se extinde;

Or. fr

Amendamentul 110
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. subliniază faptul că dezvoltarea de 
etichete private nu ar trebui să afecteze 
alegerea consumatorilor sau posibilitatea 
ca IMM-urile să se extindă;

22. subliniază faptul că dezvoltarea de 
etichete private ar trebui să continue să 
faciliteze o alegere îmbunătăţită a
consumatorilor şi să furnizeze IMM-urilor 
oportunităţi clare de inovare şi extindere;

Or. en

Amendamentul 111
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. consideră că „copierea parazitară” care 
poate rezulta din rolul dual al 
comerciantului cu amănuntul în calitate de 

client şi de concurent al producătorilor de 

marcă este o practică inacceptabilă care ar 
trebui să fie abordată fără întârziere;

23. consideră că „copierea parazitară” care 
poate rezulta din rolul dual al 
comerciantului cu amănuntul în calitate de 

client şi de concurent al producătorilor de 

marcă este o practică inacceptabilă care ar 
trebui să fie abordată de către Comisie fără 
întârziere, inclusiv prin măsuri legislative 
în cazul în care consideră adecvată 
adoptarea acestora pentru garantarea 
unui tratament uniform al unei astfel de 
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practici în cadrul UE;

Or. en

Amendamentul 112
Cristian Silviu Buşoi, Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. consideră că „copierea parazitară” care 
poate rezulta din rolul dual al 
comerciantului cu amănuntul în calitate 

de client şi de concurent al producătorilor 

de marcă este o practică inacceptabilă care 
ar trebui să fie abordată fără întârziere;

23. consideră că „copierea parazitară” este 
o practică inacceptabilă care ar trebui să fie 
abordată fără întârziere; sprijină studiul 
solicitat de Comisie care vizează 
clarificări cu privire la cadrele şi 
practicile juridice referitoare la secretele 
comerciale şi la „copierea parazitară” în 
cadrul celor 27 de state membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 113
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. consideră că „copierea parazitară” care 
poate rezulta din rolul dual al 
comerciantului cu amănuntul în calitate de 

client şi de concurent al producătorilor de 

marcă este o practică inacceptabilă care ar 
trebui să fie abordată fără întârziere;

23. consideră că „copierea parazitară” care 
poate rezulta din rolul dual al 
comerciantului cu amănuntul în calitate de 

client şi de concurent al producătorilor de 

marcă este o practică inacceptabilă care ar 
trebui să fie abordată fără întârziere; salută 
faptul că Comisia conduce o analiză 
pentru clarificarea în continuare a 
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cadrelor şi practicilor juridice;

Or. en

Amendamentul 114
George Lyon

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. recunoaşte necesitatea unei relaţii mai 

echilibrate şi a transparenţei în cadrul 

lanţului de aprovizionare cu amănuntul; 

subliniază necesitatea de a trece de la 
confruntare la dialog bazat pe fapte, în 

scopul de a restabili încrederea şi de a 

permite negocieri mai echitabile şi condiţii 

echitabile pentru toţi;

24. recunoaşte necesitatea unei relaţii mai 

echilibrate şi a transparenţei sporite în 

cadrul lanţului de aprovizionare cu 

amănuntul; subliniază necesitatea de a 
trece de la confruntare la dialog bazat pe 

fapte, în scopul de a restabili încrederea şi 

de a permite negocieri mai echitabile şi 

condiţii echitabile pentru toţi, oferind 

astfel tuturor actorilor economici din 
cadrul lanţurilor de aprovizionare 
posibilitatea de a beneficia de valoarea 
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adăugată a produselor acestora şi de a se 
bucura de toate beneficiile oferite de piaţa 
unică;

Or. en

Amendamentul 115
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. recunoaşte necesitatea unei relaţii mai 

echilibrate şi a transparenţei în cadrul 

lanţului de aprovizionare cu amănuntul; 

subliniază necesitatea de a trece de la 
confruntare la dialog bazat pe fapte, în 

scopul de a restabili încrederea şi de a 

permite negocieri mai echitabile şi condiţii 

echitabile pentru toţi;

24. atrage atenţia asupra faptului că 
Comisia a ajuns la concluzia că între 
părţile contractante din cadrul lanţului de 
aprovizionare cu alimente se întâlnesc 
adesea dezechilibre semnificative privind 
puterea de negociere, care au un impact 
negativ asupra competitivităţii lanţului; 
solicită relaţii mai echilibrate şi 
transparenţă în cadrul lanţului de 
aprovizionare cu amănuntul şi, îndeosebi, 
în cadrul lanţului de aprovizionare cu 
alimente, permiţând negocieri mai 
echitabile pentru toţi actorii din cadrul 
lanţului;
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Or. en

Amendamentul 116
Heide Rühle

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. îndeamnă Comisia şi statele membre să 

aplice integral şi coerent dreptul 

concurenţei şi, după caz, la nivel naţional, 

legislaţia în materie de concurenţă neloială 

şi legislaţia antitrust;

25. îndeamnă Comisia şi statele membre să 

aplice integral şi coerent dreptul

concurenţei şi, după caz, la nivel naţional, 

legislaţia în materie de concurenţă neloială 

şi legislaţia antitrust; încurajează Comisia 

să analizeze posibilităţile de includere a 
tranzacţiilor dintre întreprinderi în cadrul 
Directivei privind practicile comerciale 
neloiale şi, în cazul în care acest lucru nu 
este posibil, să propună o legislaţie 
specifică;

Or. en
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Amendamentul 117
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. îndeamnă Comisia şi statele membre 

să aplice integral şi coerent dreptul 

concurenţei şi, după caz, la nivel naţional, 

legislaţia în materie de concurenţă neloială 

şi legislaţia antitrust;

25. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea de extindere a mandatului 
legislaţiei europene privind concurenţa 
dincolo de actualele obiective ale 

acestuia; îndeamnă Comisia şi statele 

membre să aplice integral şi coerent 

dreptul concurenţei şi, după caz, la nivel 

naţional, legislaţia în materie de 

concurenţă neloială şi legislaţia antitrust;

Or. en

Amendamentul 118
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de rezoluţie
Punctul 26
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. sprijină activitatea excelentă derulată 

de Platforma experţilor privind practicile 

contractuale între societăţile comerciale a 

Forumului la nivel înalt pentru o mai bună 

funcţionare a lanţului de aprovizionare cu 

alimente, în special pentru a defini, 

înregistra şi evalua ceea ce constituie o 

practică comercială în mod vădit neloială, 

pe baza unor date şi exemple concrete;

26. sprijină activitatea excelentă derulată 

de Platforma experţilor privind practicile 

contractuale între societăţile comerciale a 

Forumului la nivel înalt pentru o mai bună 

funcţionare a lanţului de aprovizionare cu 

alimente, în special pentru a defini, 

înregistra şi evalua ceea ce constituie o 

practică comercială în mod vădit neloială, 

pe baza unor date şi exemple concrete;

solicită sprijinirea fermă a iniţiativelor 
privind dialogul între părţi cu privire la 
această chestiune;

Or. en

Amendamentul 119
Robert Rochefort

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. sprijină activitatea excelentă derulată 26. sprijină activitatea excelentă derulată 
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de Platforma experţilor privind practicile 

contractuale între societăţile comerciale a 

Forumului la nivel înalt pentru o mai bună 

funcţionare a lanţului de aprovizionare cu 

alimente, în special pentru a defini, 

înregistra şi evalua ceea ce constituie o 

practică comercială în mod vădit neloială, 

pe baza unor date şi exemple concrete;

de Platforma experţilor privind practicile 

contractuale între societăţile comerciale a 

Forumului la nivel înalt pentru o mai bună 

funcţionare a lanţului de aprovizionare cu 

alimente, în special pentru a defini, 

înregistra şi evalua ceea ce constituie o 

practică comercială în mod vădit neloială, 

pe baza unor date şi exemple concrete;

solicită sprijinirea iniţiativelor de dialog 
între părţi cu privire la această chestiune;

Or. fr

Amendamentul 120
George Lyon

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. sprijină activitatea excelentă derulată 

de Platforma experţilor privind practicile 

26. sprijină activitatea excelentă derulată 

de Platforma experţilor privind practicile 



AM\865080RO.doc 87/117 PE462.905v01-00

RO

contractuale între societăţile comerciale a 

Forumului la nivel înalt pentru o mai bună 

funcţionare a lanţului de aprovizionare cu 

alimente, în special pentru a defini, 

înregistra şi evalua ceea ce constituie o 

practică comercială în mod vădit neloială, 

pe baza unor date şi exemple concrete;

contractuale între societăţile comerciale a 

Forumului la nivel înalt pentru o mai bună 

funcţionare a lanţului de aprovizionare cu 

alimente, în special pentru a defini, 

înregistra şi evalua ceea ce constituie o 

practică comercială în mod vădit neloială, 

pe baza unor date şi exemple concrete;

subliniază, de asemenea, importanţa 
evaluării nevoii de instrumente noi în 
vederea consolidării puterii de negociere 
şi a capacităţii de gestionare ale 
producătorilor primari, îndeosebi prin 
intermediul organizaţiilor de producători, 
faţă de comercianţii cu amănuntul şi alţi 
actori puternici din cadrul lanţului de 
aprovizionare cu alimente;

Or. en

Amendamentul 121
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. sprijină activitatea excelentă derulată 26. sprijină activitatea derulată la 
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de Platforma experţilor privind practicile 

contractuale între societăţile comerciale a 

Forumului la nivel înalt pentru o mai bună 

funcţionare a lanţului de aprovizionare cu 

alimente, în special pentru a defini, 

înregistra şi evalua ceea ce constituie o 

practică comercială în mod vădit neloială, 

pe baza unor date şi exemple concrete;

momentul actual de Platforma experţilor 

privind practicile contractuale între 

societăţile comerciale a Forumului la nivel 

înalt pentru o mai bună funcţionare a 

lanţului de aprovizionare cu alimente, în 

special pentru a defini, înregistra şi evalua 

ceea ce constituie o practică comercială în 

mod vădit neloială, pe baza unor date şi 

exemple concrete; este preocupat de faptul 
că Parlamentul European nu este implicat 
oficial în activităţile platformei şi ale 
forumului la nivel înalt; consideră că 
Parlamentul ar trebui să abordeze urgent 
această chestiune şi să participe în mod 
activ la eforturile depuse de forum;

Or. en

Amendamentul 122
George Lyon

Propunere de rezoluţie
Punctul 26a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. salută, de asemenea, instrumentul 
Comisiei de monitorizare a preţurilor la 
alimentele din cadrul Europei, precum şi 
iniţiativele similare adoptate de statele 
membre pentru a facilita obţinerea de 
venituri echitabile în cadrul lanţului de 
aprovizionare cu alimente, printr-o 
analiză a costurilor, a proceselor, a valorii 
adăugate, a volumelor, a preţurilor şi a 
marjelor în cadrul tuturor sectoarelor 
lanţului de aprovizionare cu alimente; 

Or. en

Amendamentul 123
Heide Rühle

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. recunoaşte necesitatea exprimată de 

unele părţi interesate de a adopta o 

abordare mai largă şi orizontală, extinzând 

domeniul de aplicare dincolo de industria 

agroalimentară; solicită Comisiei şi 

27. sprijină necesitatea exprimată de 
părţile interesate de a adopta o abordare 

mai largă şi orizontală, extinzând domeniul 

de aplicare dincolo de industria 

agroalimentară; solicită Comisiei şi 

federaţiilor de întreprinderi să exploreze, 

pe baza lucrărilor în curs din cadrul 
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federaţiilor de întreprinderi să exploreze, 

pe baza lucrărilor în curs din cadrul 

Platformei experţilor, posibilităţile de a 

crea un forum nou, deschis, care să se 

concentreze pe comerţul cu amănuntul în 

ansamblu;

Platformei experţilor, posibilităţile de a 

crea un forum nou, deschis, care să se 

concentreze pe comerţul cu amănuntul în 

ansamblu;

Or. en

Amendamentul 124
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. sprijină ferm, în acelaşi timp, 

activitatea intensă derulată de federaţiile de 

comercianţi cu amănuntul şi de furnizori 

pentru a institui mecanisme de dialog 

28. sprijină ferm, în acelaşi timp, 

activitatea intensă derulată de federaţiile de 

comercianţi cu amănuntul şi de furnizori 
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informal şi de consultări regulate în ceea 

ce priveşte dreptul concurenţei; salută 

iniţiativa lor voluntară de a conveni asupra 

unei declaraţii privind principiile comune 

ale bunelor practici comerciale la nivelul 

lanţului de aprovizionare cu amănuntul;

pentru a institui mecanisme de dialog şi de 

consultări regulate în ceea ce priveşte 

dreptul concurenţei; salută iniţiativa lor 

voluntară de a conveni asupra unei 

declaraţii privind principiile comune ale 

bunelor practici comerciale care ar trebui 

să cuprindă şi problema responsabilităţii 

sociale şi ambientale la nivelul lanţului de 

aprovizionare cu amănuntul;

Or. it

Amendamentul 125
Heide Rühle

Propunere de rezoluţie
Punctul 28
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. sprijină ferm, în acelaşi timp, 

activitatea intensă derulată de federaţiile de 

comercianţi cu amănuntul şi de furnizori 

pentru a institui mecanisme de dialog 

informal şi de consultări regulate în ceea ce 

priveşte dreptul concurenţei; salută 

iniţiativa lor voluntară de a conveni asupra 

unei declaraţii privind principiile comune 

ale bunelor practici comerciale la nivelul 

lanţului de aprovizionare cu amănuntul;

28. sprijină, în acelaşi timp, activitatea 

intensă derulată de federaţiile de 

comercianţi cu amănuntul şi de furnizori 

pentru a institui mecanisme de dialog 

informal şi de consultări regulate în ceea ce 

priveşte dreptul concurenţei; salută 

iniţiativa lor voluntară de a conveni asupra 

unei declaraţii privind principiile comune 

ale bunelor practici comerciale la nivelul 

lanţului de aprovizionare cu amănuntul;

Or. en
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Amendamentul 126
Cristian Silviu Buşoi, Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată cu îngrijorare că instrumentele 
juridice existente nu sunt pe deplin 
utilizate, în special de către IMM-uri, 
pentru protejarea drepturilor lor, din cauza 

dependenţei economice şi a preocupării de 

a pierde afaceri; solicită Comisiei, statelor 

membre şi federaţiilor de întreprinderi să 

identifice modalităţi de a restabili 

încrederea şi de a facilita accesul la 

sistemele judiciare, inclusiv posibilitatea 

de a depune reclamaţii anonime;

29. constată cu îngrijorare că instrumentele 
juridice existente nu sunt pe deplin 
utilizate, în special de către IMM-uri, 
pentru protejarea drepturilor lor, din cauza 

dependenţei economice şi a preocupării de 

a pierde afaceri; solicită Comisiei, statelor 

membre şi federaţiilor de întreprinderi să 

identifice modalităţi de a restabili 

încrederea şi de a facilita accesul la 

sistemele judiciare, dezvoltând şi 
promovând totodată mecanisme de 
soluţionare alternativă a litigiilor ca un 
mod eficient de soluţionare a conflictelor 
şi pentru a permite operatorilor din 
sectorul cu amănuntul să menţină relaţii 
comerciale optime;

Or. en

Amendamentul 127
Marianne Thyssen
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Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată cu îngrijorare că instrumentele 
juridice existente nu sunt pe deplin 
utilizate, în special de către IMM-uri, 
pentru protejarea drepturilor lor, din cauza 
dependenţei economice şi a preocupării de 
a pierde afaceri; solicită Comisiei, statelor 

membre şi federaţiilor de întreprinderi să 

identifice modalităţi de a restabili 

încrederea şi de a facilita accesul la 

sistemele judiciare, inclusiv posibilitatea de 

a depune reclamaţii anonime;

29. constată cu îngrijorare că instrumentele 
juridice existente nu sunt pe deplin 
utilizate, în special de către IMM-uri, 
pentru protejarea drepturilor lor, din cauza 
dependenţei economice şi a preocupării de 
a pierde afaceri; solicită Comisiei, statelor 

membre şi federaţiilor de întreprinderi să 

identifice modalităţi de a restabili 

încrederea şi de a facilita accesul la 

sistemele judiciare, inclusiv posibilitatea de 

a depune reclamaţii anonime; în plus, are 

convingerea că trebuie să se pună în 
aplicare cadrul conceptual pentru a 
asigura concurenţă loială atât în relaţiile 
B2B verticale cât şi în cele orizontale, 
astfel încât să se creeze condiţii echitabile
pentru întreprinderi;

Or. nl

Amendamentul 128
Heide Rühle

Propunere de rezoluţie
Punctul 29
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată cu îngrijorare că instrumentele 
juridice existente nu sunt pe deplin 
utilizate, în special de către IMM-uri, 
pentru protejarea drepturilor lor, din cauza 

dependenţei economice şi a preocupării de 

a pierde afaceri; solicită Comisiei, statelor 

membre şi federaţiilor de întreprinderi să 

identifice modalităţi de a restabili 

încrederea şi de a facilita accesul la 

sistemele judiciare, inclusiv posibilitatea de 

a depune reclamaţii anonime;

29. constată cu îngrijorare că instrumentele 
juridice existente nu sunt pe deplin 
utilizate, în special de către IMM-uri, 
pentru protejarea drepturilor lor, din cauza 

dependenţei economice şi a preocupării de 

a pierde afaceri; solicită Comisiei, statelor 

membre şi federaţiilor de întreprinderi să 

identifice modalităţi de a restabili 

încrederea şi de a facilita accesul la 

sistemele judiciare, inclusiv posibilitatea de 

a depune reclamaţii anonime şi instituirea 

unui mediator al UE în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 129
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată cu îngrijorare că instrumentele 29. constată cu îngrijorare că instrumentele 
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juridice existente nu sunt pe deplin 
utilizate, în special de către IMM-uri, 
pentru protejarea drepturilor lor, din cauza 

dependenţei economice şi a preocupării de 

a pierde afaceri; solicită Comisiei, statelor 

membre şi federaţiilor de întreprinderi să 

identifice modalităţi de a restabili 

încrederea şi de a facilita accesul la 

sistemele judiciare, inclusiv posibilitatea 

de a depune reclamaţii anonime;

juridice existente nu sunt pe deplin 
utilizate, în special de către IMM-uri, 
pentru protejarea drepturilor lor, din cauza 

dependenţei economice şi a preocupării de 

a pierde afaceri; solicită Comisiei, statelor 

membre şi federaţiilor de întreprinderi să 

identifice modalităţi de a restabili 

încrederea şi de a facilita accesul la 

sistemele judiciare;

Or. cs

Amendamentul 130
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. consideră că, mai degrabă decât să se 
prezinte propuneri legislative, ar trebui să 

31. consideră că ar trebui să se exploreze 

mecanisme alternative şi informale de 
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se exploreze mecanisme alternative şi 

informale de soluţionare a litigiilor şi de 

despăgubire, a căror eficacitate ar trebui să 
fie evaluată;

soluţionare a litigiilor şi de despăgubire, a 

căror eficacitate ar trebui să fie evaluată;

Or. en

Amendamentul 131
Heide Rühle

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. consideră că, mai degrabă decât să se 
prezinte propuneri legislative, ar trebui să 

se exploreze mecanisme alternative şi 

informale de soluţionare a litigiilor şi de 

despăgubire, a căror eficacitate ar trebui să 
fie evaluată;

31. consideră că ar trebui să se exploreze 

mecanisme alternative şi informale de 

soluţionare a litigiilor şi de despăgubire

colectivă, îndeosebi în cazul litigiilor 
transfrontaliere, a căror eficacitate ar 
trebui să fie evaluată; solicită Comisiei să 
propună legislaţie, după caz;

Or. en

Amendamentul 132
Pier Antonio Panzeri
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Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. consideră că, mai degrabă decât să se 
prezinte propuneri legislative, ar trebui să 

se exploreze mecanisme alternative şi 

informale de soluţionare a litigiilor şi de 

despăgubire, a căror eficacitate ar trebui 
să fie evaluată;

31. consideră că pe lângă să se prezinte 
propuneri legislative, ar trebui să se 

exploreze mecanisme alternative şi 

informale de soluţionare a litigiilor şi de 

despăgubire;

Or. it

Amendamentul 133
George Lyon

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. consideră că, mai degrabă decât să se 
prezinte propuneri legislative, ar trebui să 

se exploreze mecanisme alternative şi 

informale de soluţionare a litigiilor şi de 

despăgubire, a căror eficacitate ar trebui să 
fie evaluată;

31. consideră că ar trebui să se exploreze 

mecanisme alternative şi informale de 

soluţionare a litigiilor şi de despăgubire, a 

căror eficacitate ar trebui să fie evaluată;
sugerează, în acest context, ca statele 
membre să adopte coduri de bune practici 
comerciale şi contractuale pentru 
tranzacţiile între întreprinderi, pentru 
funcţionarea lanţului de aprovizionare cu 
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alimente al acestora şi coordonarea 
acţiunii lor la nivelul UE şi încurajează 
statele membre să instituie un mediator 
pentru a investiga plângerile, a pune în 
aplicare aceste coduri, a media litigiile şi 
a face recomandări în vederea 
îmbunătăţirii respectării legislaţiei şi a 
codurilor voluntare;

Or. en

Amendamentul 134
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. consideră că, mai degrabă decât să se 
prezinte propuneri legislative, ar trebui să 
se exploreze mecanisme alternative şi 

informale de soluţionare a litigiilor şi de 

despăgubire, a căror eficacitate ar trebui să 
fie evaluată;

31. invită Comisia să adopte urgent 
măsurile necesare pentru introducerea 
sistemului european de soluţionare a 
litigiilor şi mecanismului de despăgubire
care ar fi un instrument eficient, atât 
pentru consumatori cât şi pentru 
comercianţii cu amănuntul;

Or. cs

Amendamentul 135
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. consideră că, mai degrabă decât să se 
prezinte propuneri legislative, ar trebui să 

31. solicită Comisiei să evalueze temeinic 
eficienţa instrumentelor aflate la 
dispoziţia tuturor actorilor din cadrul 
lanţului de aprovizionare în abordarea 
problemelor privind impactul poziţiei 
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se exploreze mecanisme alternative şi 

informale de soluţionare a litigiilor şi de 

despăgubire, a căror eficacitate ar trebui 
să fie evaluată;

dominante pe piaţă în cadrul lanţului, în 
vederea introducerii de măsuri corective, 
după caz, inclusiv propuneri legislative;

Or. en

Amendamentul 136
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de rezoluţie
Punctul 32

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. solicită Comisiei şi operatorilor din 

lanţul de aprovizionare cu amănuntul să 

prezinte anual Parlamentului rapoarte 
privind progresele realizate în cadrul 

platformelor şi mecanismelor informale 

de dialog existente; sugerează că 
rezultatele ar trebui să fie dezbătute în 

cadrul unei Mese rotunde privind piaţa 

eliminat
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comerţului cu amănuntul organizată 

anual de Comisia pentru piaţa internă şi 

protecţia consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 137
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluţie
Subtitlul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Sporirea eficienţei şi a consumului 

durabil - practici inovatoare

Sporirea competitivităţii şi a durabilităţii 

sociale şi ambientale

Or. it

Amendamentul 138
Heide Rühle

Propunere de rezoluţie
Punctul 33
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33. salută faptul că comercianţii cu 

amănuntul şi furnizorii s-au aflat în prim-

plan în ceea ce priveşte responsabilitatea 

ecologică şi susţine angajamentele 

asumate de aceştia faţă de consumul 

durabil;

33. subliniază responsabilitatea sectorului 
cu amănuntul în ceea ce priveşte 
durabilitatea, îndeosebi referitor la 
deşeuri, consumul de energie, 

transporturi şi degajarea de CO2; salută

angajamentele asumate deja de 

comercianţii cu amănuntul faţă de 

consumul durabil, însă consideră că este 
necesar să se depună în continuare 
eforturi;

Or. en

Amendamentul 139
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluţie
Punctul 33

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33. salută faptul că comercianţii cu 33. salută faptul că comercianţii cu 
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amănuntul şi furnizorii s-au aflat în prim-

plan în ceea ce priveşte responsabilitatea 

ecologică şi susţine angajamentele asumate 

de aceştia faţă de consumul durabil;

amănuntul şi furnizorii s-au aflat în prim-

plan în ceea ce priveşte responsabilitatea 

ecologică şi susţine angajamentele asumate 

de aceştia faţă de consumul durabil, lucru 

care ar trebui să reprezinte un concept 

mai amplu al responsabilităţii 

corporatiste care să acorde mai multă

atenţie problemelor sociale şi celor legate 

de mediu, accesului la bunuri şi servicii şi 

practicilor comerciale echitabile;

Or. it

Amendamentul 140
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Propunere de rezoluţie
Punctul 33a (nou)



PE462.905v01-00 104/117 AM\865080RO.doc

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33a. solicită Comisiei să dezvolte la 
nivelul UE o metodologie comună de 
evaluare a impactului asupra mediului a 
produselor şi serviciilor comercializate, 
conform indicaţiilor din rezoluţia sa 
referitoare la piaţa unică pentru 
întreprinderi şi creştere economică, pe 
baza întregului ciclu de viaţă al 
produsului, îndeosebi în vederea evitării 
utilizării de etichete inexacte şi 
incomparabile care ar putea induce în 
eroare consumatorii europeni şi ar putea 
distorsiona funcţionarea pieţei interne;

Or. en

Amendamentul 141
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluţie
Punctul 34

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34. subliniază faptul că comercianţii cu 

amănuntul şi furnizorii sunt factori care 

stimulează cercetarea şi dezvoltarea şi îi 

încurajează să investească în tehnologii 

34. subliniază faptul că comercianţii cu 

amănuntul şi furnizorii sunt factori care 

stimulează inovarea, cercetarea şi 

dezvoltarea şi subliniază faptul că întregul 
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noi pentru a îmbunătăţi în continuare

logistica şi transportul, eficienţa 

energetică, eliminarea deşeurilor şi 

ambalarea şi să facă schimb de bune 

practici;

sector trebuie să continue să sporească 
nivelul investiţiilor în tehnologii şi practici 

inovatoare pentru a îmbunătăţi 

competitivitatea în cadrul lanţului de 

aprovizionare, acoperind logistica şi 

transportul, eficienţa energetică, 

ambalarea, eliminarea deşeurilor şi 

reciclarea produselor şi să facă schimb de 

bune practici;

Or. en

Amendamentul 142
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluţie
Punctul 34a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34a. subliniază nevoia de examinare 
suplimentară a etichetelor durabile, în 
vederea simplificării, armonizării şi 
depăşirii costurilor de fragmentare pentru 
întreprinderi şi consumatori;

Or. en
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Amendamentul 143
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluţie
Punctul 35

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35 .invită părţile interesate să adopte 

iniţiative suplimentare pentru a combate 

deşeurile alimentare;

35 invită părţile interesate să adopte 

practici comerciale inovative care să 

favorizeze producţiile locale, produsele de 

calitate, precum şi practicile cu produsele 
cu „0 kilometri”, care au avantajul de a 

dezvolta producţia locală, de a creşte 

nivelul calităţii produselor menţinând 

nivelul ridicat al forţei de muncă active, 

precum şi iniţiative suplimentare pentru a 

combate deşeurile alimentare;



AM\865080RO.doc 107/117 PE462.905v01-00

RO

Or. it

Amendamentul 144
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluţie
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35a. subliniază rolul important pe care îl 

au cooperativele în sistemul de distribuţie 

al comerţului cu amănuntul deoarece 

sunt considerate un model comercial 
alternativ care contribuie la pluralism 

economic garantând acces, preţuri 

adecvate şi calitate, valorificând 

producţiile locale şi ducând la un nivel 

stabil şi demn de al forţei de muncă;

Or. it
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Amendamentul 145
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluţie
Punctul 35b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35b. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la 
presiunea exercitată de lanţurile
comerciale asupra preţului cât mai scăzut 
al alimentelor în detrimentul calităţii 
acestora, ceea ce poate fi un factor decisiv 
în ceea ce priveşte degradarea sănătăţii 
populaţiei şi ulterior costurile mărite ale 
sistemelor sanitare din fiecare stat 
membru; consideră că gradul de 
informare şi de educaţie al 
consumatorului ar trebui să joace un rol 
cheie în soluţionarea acestei probleme;

Or. cs

Amendamentul 146
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluţie
Punctul 36

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

36. salută acordul comun între 

EuroCommerce şi UNI-Europa, care 

ilustrează faptul că dialogul social 

funcţionează în mod corespunzător în 

36. salută acordul comun între 

EuroCommerce şi UNI-Europa, care 

ilustrează faptul că dialogul social 

funcţionează în mod corespunzător în 
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sectorul comerţului; recunoaşte faptul că 

mai sunt multe lucruri de făcut pentru a 
spori gradul de informare a consumatorilor 
cu privire la responsabilitatea socială a 

comercianţilor cu amănuntul, pentru a 

compatibiliza investiţiile în tehnologii noi 

cu capitalul uman şi pentru a combate 

economia informală;

sectorul comerţului; recunoaşte faptul că 

mai sunt multe lucruri de făcut pentru a 
spori gradul de informare a consumatorilor 
cu privire la responsabilitatea socială a 

comercianţilor cu amănuntul, pentru a 

compatibiliza investiţiile în tehnologii noi 

cu capitalul uman, îndeosebi prin 

dezvoltarea concurenţei, şi pentru a 

combate economia informală;

Or. en

Amendamentul 147
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluţie
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

36a. subliniază discrepanţa între 

calificările cerute de sector şi cele 

disponibile pe piaţa muncii; evidenţiază 
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necesitatea proiectelor de formare şi 

cooperare între toate părţile interesate 

pentru a anticipa cerinţele în ceea ce 

priveşte calificarea şi gestionarea 

impactului noilor tehnologii;

Or. it

Amendamentul 148
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluţie
Punctul 37

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

37. solicită Comisiei să pregătească un 

amplu plan european de acţiune pentru 

comerţul cu amănuntul, pentru a stabili o 

37. solicită Comisiei să pregătească un 

amplu plan european de acţiune pentru 

comerţul cu amănuntul, pentru a stabili o 
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strategie, construită pe realizări şi care să 

abordeze problemele nesoluţionate, cu 

recomandări specifice sectorului;

strategie, construită pe realizări şi care să 

abordeze problemele nesoluţionate, cu 

recomandări specifice diverselor sectoare;

Or. it

Amendamentul 149
Robert Rochefort

Propunere de rezoluţie
Punctul 37

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

37. solicită Comisiei să pregătească un 

amplu plan european de acţiune pentru 

comerţul cu amănuntul, pentru a stabili o 

strategie, construită pe realizări şi care să 

abordeze problemele nesoluţionate, cu 

recomandări specifice sectorului;

37. solicită Comisiei să pregătească, în 
colaborare cu reprezentanţii sectorului cu 
amănuntul, un amplu plan european de 

acţiune pentru comerţul cu amănuntul, 

pentru a stabili o strategie, construită pe 

realizări şi care să abordeze problemele 

nesoluţionate, cu recomandări specifice 

sectorului;

Or. fr
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Amendamentul 150
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de rezoluţie
Punctul 37

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

37. solicită Comisiei să pregătească un 

amplu plan european de acţiune pentru 

comerţul cu amănuntul, pentru a stabili o 

strategie, construită pe realizări şi care să 

abordeze problemele nesoluţionate, cu 

recomandări specifice sectorului;

37. solicită Comisiei să pregătească, după 
consultarea operatorilor din cadrul 
sectorului cu amănuntul, un amplu plan 

european de acţiune pentru comerţul cu 

amănuntul, pentru a stabili o strategie, 

construită pe realizări şi care să abordeze 

problemele nesoluţionate, cu recomandări 

specifice sectorului;

Or. en

Amendamentul 151
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluţie
Punctul 37

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

37. solicită Comisiei să pregătească un 37. solicită Comisiei să pregătească, după 
consultarea reprezentanţilor sectorului cu 
amănuntul, un amplu plan european de 
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amplu plan european de acţiune pentru 

comerţul cu amănuntul, pentru a stabili o 

strategie, construită pe realizări şi care să 

abordeze problemele nesoluţionate, cu 

recomandări specifice sectorului;

acţiune pentru comerţul cu amănuntul, 

pentru a stabili o strategie, construită pe 

realizări şi care să abordeze problemele 

nesoluţionate, cu recomandări specifice 

sectorului; subliniază că acest plan de 
acţiune ar trebui să includă iniţiativele 
deja dezvoltate ale Comisiei pentru 
examinarea acestor priorităţi precum 
Forumul la nivel înalt pentru o mai bună 
funcţionare a lanţului de aprovizionare cu 
alimente, iniţiativele privind strategia 
referitoare la resursele naturale şi 
propunerile relevante ale Actului privind 
piaţa unică; propune ca măsurile care 
trebuie luate pentru punerea în aplicare a 
acţiunilor propuse în cadrul planului de 
acţiune să fie prezentate şi dezbătute în 
cadrul Mesei rotunde privind piaţa 
comerţului cu amănuntul;

Or. en

Amendamentul 152
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluţie
Punctul 37

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

37. solicită Comisiei să pregătească un 37. solicită Comisiei să pregătească un 
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amplu plan european de acţiune pentru 

comerţul cu amănuntul, pentru a stabili o 

strategie, construită pe realizări şi care să 

abordeze problemele nesoluţionate, cu 

recomandări specifice sectorului;

amplu plan european de acţiune pentru 

comerţul cu amănuntul, pentru a stabili o 

strategie, construită pe realizări şi care să 

abordeze problemele nesoluţionate, cu 

recomandări specifice sectorului; salută 
faptul că Parlamentul a sprijinit această 
iniţiativă în cadrul rezoluţiei sale 
referitoare la piaţa unică pentru 
întreprinderi şi creştere economică;

Or. en

Amendamentul 153
Heide Rühle

Propunere de rezoluţie
Punctul 37a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

37a. solicită Comisiei ca, în cadrul planul 
de acţiune, să abordeze, printre altele, 
următoarele aspecte: 
1) să abordeze problema din ce în ce mai 
mare privind accesibilitatea la o gamă 
largă de bunuri ieftine pentru nevoi 
zilnice, îndeosebi pentru persoanele în 
vârstă şi pentru cele din zonele rurale 
şi/sau care nu deţin un autovehicul,



AM\865080RO.doc 115/117 PE462.905v01-00

RO

2) să dezvolte un cadru de referinţă al UE 
pentru etichete durabile, inclusiv 
amprenta ecologică a bunurilor pentru 
combaterea fragmentării pieţei şi 
dezvoltarea unei metode pentru 
analizarea costurilor ciclurilor de viaţă 
ale produselor,
3) să dezvolte un cadru al UE pentru 
informarea consumatorilor oferindu-le 
acestora acces la informaţii fiabile, 
transparente şi comparabile privind 
ofertele serviciilor cu amănuntul în 
cadrul întregii UE, inclusiv 
responsabilitatea socială a comercianţilor 
cu amănuntul astfel încât consumatorii să 
poată face alegeri mai bine informate,
3) să garanteze o aplicare adecvată a 
legislaţiei privind condiţiile echitabile de 
lucru, îndeosebi pentru femei, lucrători în 
schimburi şi cu fracţiune de normă şi să 
propună, dacă este cazul, o legislaţie nouă 
sau revizuită,
4) să elaboreze propuneri care să 
garanteze niveluri egale de protecţie atât 
distribuitorilor, cât şi agenţilor, până în 
iunie 2013, de exemplu, o extindere a 
domeniului de aplicare a Directivei 
86/653/CEE a Consiliului privind 
coordonarea legislaţiei statelor membre 
referitoare la agenţii comerciali 
independenţi, şi adaptarea acesteia, în 
vederea includerii tuturor acordurilor de 
distribuţie;

Or. en

Amendamentul 154
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de rezoluţie
Punctul 37b (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

37b. solicită Comisiei să prezinte anual 
Parlamentului rapoarte privind progresele 
realizate în punerea în aplicare a planului 
european de acţiune privind comerţul cu 
amănuntul; sugerează că rezultatele ar 
trebui să fie dezbătute în cadrul unei 

Mese rotunde privind piaţa comerţului cu 

amănuntul, organizată anual de Comisia 

pentru piaţa internă şi protecţia 

consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 155
Iliana Ivanova

Propunere de rezoluţie
Punctul 38

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38. încurajează comercianţii cu amănuntul 

şi furnizorii să se angajeze activ într-un

dialog deschis, constructiv şi continuu 

38. încurajează comercianţii cu amănuntul 

şi furnizorii să se angajeze activ într-un 

dialog deschis, constructiv şi continuu 
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pentru a ajunge la soluţii pragmatice; invită 

instituţiile UE să sprijine în mod activ 

acest proces;

pentru a ajunge la soluţii pragmatice; invită 

statele membre şi instituţiile UE să sprijine 

în mod activ acest proces;

Or. en


