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Amendamentul 1
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită toate instituțiile UE să respecte 
prevederile articolului 153 alineatul (2) 
litera (b) din TFUE care le solicită să nu 
adopte texte legislative care impun
constrângeri administrative, financiare și
juridice susceptibile să frâneze crearea și 
dezvoltarea întreprinderilor mici și
mijlocii;

1. invită toate instituțiile UE să respecte 
prevederile articolului 153 alineatul (2) 
litera (b) din TFUE care le solicită să nu 
adopte texte legislative care impun
constrângeri administrative, financiare și
juridice susceptibile să frâneze crearea și 
dezvoltarea întreprinderilor mici și
mijlocii; subliniază faptul că faza de 
depunere a propunerilor legislative 
prezintă în această privință o semnificație 
specială și că, în consecință, acesteia –
inclusiv Parlamentului European –
trebuie să i se aloce resurse adecvate;
aceasta poate conduce la o îmbunătățire a 
procesului legislativ;

Or. de

Amendamentul 2
Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că un dialog deschis, 
transparent și regulat constituie 
principala premisă pentru implicarea mai 
amplă a societății civile în procesul de 
elaborare a reglementărilor juridice și în 
gestionarea problemelor publice;

Or. cs
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Amendamentul 3
Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. invită Comisia să susțină mai mult 
dialogul cu cetățenii prin consultări 
publice și solicită adaptarea cât mai bună 
a acestei forme de comunicare la 
necesitățile cetățenilor obișnuiți;

Or. cs

Amendamentul 4
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că aplicarea inegală, 
fragmentată și incoerentă a legislației UE 
în cadrul Uniunii se datorează, în mare 
măsură, lipsei voinței politice a statelor 
membre de a-și asuma controlul și 
aplicarea efectivă a normelor UE la nivel 
național, regional și local; încurajează 
adoptarea propunerii făcute de Curtea de 
Conturi, care stipulează că studiile de 
impact naționale ar putea constitui o 
completare utilă a studiilor efectuate de 
către Comisie, simplificarea legislației și 
minimizarea sarcinilor administrative, în 
special pentru IMM-uri, schimbul de 
bune practici între statele membre și 
pentru acțiunile comune întreprinse în 
scopul reducerii „suprareglementării” 
legislației UE; 

Or. en
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Amendamentul 5
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reiterează abordarea strategică din 
Comunicarea Comisiei privind 
reglementarea inteligentă în Uniunea 
Europeană, care plasează „Smart 
Regulation” în centrul întregului proces 
de guvernanță, începând de la depunerea 
unui proiect legislativ până la 
transpunerea, punerea în aplicare, 
evaluarea și revizuirea acestuia;

Or. de

Amendamentul 6
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. salută decizia Comisiei de a prelungi 
termenul pentru consultații publice de la 
opt la douăsprezece luni; implicarea 
temeinică a tuturor persoanelor interesate 
este esențială pentru a asigura o mai bună 
reglementare;

Or. de

Amendamentul 7
Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia ca în cadrul cercetării 
sale în domeniul consultărilor publice să 
ia în considerare că majoritatea 
consultărilor publice sunt în limba 
engleză, ceea ce reprezintă tratament 
discriminatoriu față de ceilalți cetățeni ai 
UE, care nu sunt vorbitori ai acestei 
limbi; solicită Comisiei să facă posibil 
accesul tuturor consultărilor publice în 
toate limbile oficiale ale Uniunii;

Or. cs

Amendamentul 8
Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. invită Comisia ca în cadrul cercetării 
sale în domeniul consultărilor publice să 
ia în considerare participarea total 
nesatisfăcătoare a societății la aceste 
consultări; solicită Comisiei adoptarea 
reglementărilor care să asigure 
participarea la aceste consultări publice a 
unui număr considerabil mai mare de 
europeni ca până în prezent;

Or. cs

Amendamentul 9
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită toate comisiile parlamentare să 
aplice un test al IMM-urilor și în cazul
rapoartelor legislative, după ce acestea au 

fost votate de comisia competentă și sunt 

prezentate în plen spre aprobare, și să 
adauge rezultatele acestui test la
documentele care urmează să fie 
prezentate în plen;

3. invită toate comisiile parlamentare să
aplice principiile de testare a IMM-urilor
în cazul rapoartelor legislative, după ce 
acestea au fost votate de comisia 

competentă și sunt prezentate în plen spre 

aprobare;

Or. pt

Amendamentul 10
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită toate comisiile parlamentare să 
aplice un test al IMM-urilor și în cazul
rapoartelor legislative, după ce acestea au 
fost votate de comisia competentă și sunt 
prezentate în plen spre aprobare, și să 
adauge rezultatele acestui test la
documentele care urmează să fie prezentate 
în plen;

3. invită toate comisiile parlamentare să 
aplice un test al IMM-urilor și în cazul
rapoartelor legislative, înainte ca acestea 
să fie votate de comisia competentă și sunt 
prezentate în plen spre aprobare, și să 
adauge rezultatele acestui test la
documentele care urmează să fie prezentate 
în plen;

Or. de

Amendamentul 11
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia și statele membre să 
reducă sarcinile administrative și
birocratice ale IMM-urilor și să faciliteze 
accesul acestora la serviciile de creditare 
și de piață;

Or. pt

Amendamentul 12
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să ia în considerare 
introducerea unei reguli de tipul „one-in,
one-out”, în temeiul căreia nicio nouă 
propunere să nu poată fi prezentată fără ca 
un instrument legislativ deja existent într-
un domeniu politic similar să nu fie 
abrogat;

4. invită Comisia să ia în considerare 
introducerea unei reguli de tipul „one-in,
one-out”, în temeiul căreia nicio nouă 
propunere să nu poată fi prezentată fără ca 
un instrument legislativ deja existent într-
un domeniu politic similar să nu fie 
abrogat, respectiv simplificat;

Or. de

Amendamentul 13
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 4 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

consideră că rolul consolidat al 
Parlamentului European și al 
parlamentelor naționale, astfel cum reiese 
din Tratatul de la Lisabona, împreună cu 
principiul general al subsidiarității, au 
sporit considerabil participarea activă a 
statelor membre în cadrul întregului 
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ciclului politic al fiecărui act legislativ al 
UE, de la conceperea și până la 
transpunerea, aplicarea, consolidarea, 
evaluarea și revizuirea acestuia; 

Or. en

Amendamentul 14
Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că o reglementare 
inteligentă ar trebui să fie orientată spre 
utilizatorul final; prin urmare, invită 
Comisia, Consiliul și Parlamentul 
European să se concentreze mai mult 
asupra utilizatorilor finali în momentul 
dezvoltării noilor acte legislative și să 
asigure o consultare adecvată a acestora 
de-a lungul întregului proces; 

Or. en

Amendamentul 15
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită statele membre să elaboreze și 
să pună la dispoziția publicului tabele de 
corespondență în vederea îmbunătățirii 
transpunerii și facilitării punerii în 
aplicare a normelor;

Or. pt
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Amendamentul 16
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită Comisia și statele membre să 
depună toate eforturile pentru a continua 
îmbunătățirea transpunerii, punerii în 
aplicare și respectării legislației europene;

Or. pt

Amendamentul 17
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. atrage atenția asupra Rezoluției 
Parlamentului European referitoare la 
guvernanța și parteneriatul în cadrul 
pieței interne și reiterează faptul că 
tabelele de corespondență contribuie la o 
mai bună punere în aplicare a 
dispozițiilor privind piața internă și 
simplifică în mod considerabil asigurarea 
punerii lor în aplicare; solicită statelor 
membre, în sensul unei mai mari 
transparențe, să accepte definitiv tabelele 
de corespondență pentru aplicarea 
legislației și să contribuie astfel la o mai 
bună reglementare;

Or. de

Amendamentul 18
Barbara Weiler
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște importanța studiilor de 
impact și invită toate comisiile
parlamentare să le acorde toată atenția 
necesară;

5. subliniază importanța unui studiu de 
impact independent pentru transpunerea 
și aplicarea corespunzătoare a măsurilor 
legislative și invită toate comisiile
parlamentare să le acorde toată atenția 
necesară;

Or. de

Amendamentul 19
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște importanța studiilor de 
impact și invită toate comisiile
parlamentare să le acorde toată atenția 
necesară;

5. recunoaște importanța studiilor de 
impact și invită toate comisiile
parlamentare să le acorde toată atenția 
necesară; subliniază importanța 
actualizării studiilor de impact, în urma 
oricărei amendări importante a 
propunerilor Comisiei;

Or. en

Amendamentul 20
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să se asigure că studiile 
de impact examinează în mod echilibrat
posibilele efecte ale legislației propuse atât
pentru comunitatea de afaceri, cât și

7. invită Comisia să se asigure că sunt 
examinate atât posibilele efecte ale 
legislației propuse asupra pieței interne și 
a consumatorilor, cât și cele economice, 
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pentru societate, în ansamblul ei; sociale și de mediu; subliniază că, în acest 
scop, toți cei implicați, inclusiv IMM-
urile, organizațiile de protecție a 
consumatorilor și, în cazul în care 
legislația are efecte asupra pieței muncii, 
partenerii sociali, trebuie consultați în 
mod sistematic;

Or. de

Amendamentul 21
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să se asigure că studiile 
de impact examinează în mod echilibrat 
posibilele efecte ale legislației propuse atât
pentru comunitatea de afaceri, cât și pentru
societate, în ansamblul ei;

7. invită Comisia să se asigure că studiile 
de impact examinează în mod echilibrat și 
cu seriozitate posibilele efecte ale 
legislației propuse atât pentru comunitatea
de afaceri, cât și pentru societate, în 
ansamblul ei;

Or. de

Amendamentul 22
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reiterează punctele de vedere stipulate 
în rezoluția din 20 mai 2010 referitoare la 
crearea unei piețe unice pentru 
consumatori și cetățeni și în Comunicarea 
Comisiei din 8 octombrie 2010 privind 
reglementarea inteligentă în Uniunea 
Europeană, care ex-ante și ex-post 
evaluării legislației UE ar trebui să devină 
o parte integrantă a procesului politic; 
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invită Comisia să folosească această 
formă de evaluare în vederea verificării 
calității, efectivității și eficienței oricărui 
act legislativ al UE, să revizuiască modul 
în care reglementările speciale sunt 
aplicate în mod practic la diferite niveluri, 
în fiecare stat membru, precum și efectul 
acestora asupra consumatorilor, 
cetățenilor și IMM-urilor; 

Or. en

Amendamentul 23
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. ia act de intenția Comisiei de a 
prezenta, încă din 2011, o propunere 
legislativă privind utilizarea de 
mecanisme de soluționare alternativă a 
litigiilor, în vederea asigurării accesului 
rapid și eficient la mecanismele de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor;

Or. pt

Amendamentul 24
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că, având în vedere 
raportul Monti, conform unei legislații 
mai restrânse dar mai eficiente, se impune 
utilizarea mai multor reglementări în 
cazul propunerilor legislative;
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Or. nl

Amendamentul 25
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. consideră că, pentru o mai bună 
funcționare a legislației europene, ar 
trebui să se îmbunătățească comunicarea 
privind procesul legislativ și propunerile 
legislative, întrucât din comunicările 
instituțiilor este deseori neclar pentru 
societăți și cetățeni exact ce legislație a 
fost în cele din urmă adoptată;

Or. nl

Amendamentul 26
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei să revizuiască, în 
special, toate normele de finanțare pentru a
reduce sarcina administrativă în cazul 
solicitaților de subvenții UE.

8. solicită Comisiei să revizuiască, în 
special, toate normele de finanțare pentru a
reduce sarcina administrativă în cazul 
solicitaților de subvenții UE, pentru a 
obține o procedură de prezentare a 
cererilor mai eficientă;

Or. de

Amendamentul 27
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită Comisia să îmbunătățească 
dialogul și să adapteze comunicarea 
necesităților cetățeanului comun, de 
exemplu prin a face publice toate 
consultările, precum și paginile web și 
documentele de pe internet, în toate 
limbile oficiale ale Uniunii Europene;

Or. pt


