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Amendamentul 1
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Consiliului European și Comisiei 
să se concentreze mai mult, în cadrul 
semestrului european, asupra pieței unice, 
care constituie pilonul economic al UE; 
subliniază faptul că piața unică trebuie să 
se afle în centrul unei guvernanțe 
economice europene axate pe încurajarea 
creșterii, pe ocuparea forței de muncă și pe 
coeziunea socială prin depășirea 
dezechilibrelor interne și prin generarea 
unei dinamici a competitivității 
convergente;

1. solicită Consiliului European și Comisiei 
să se concentreze mai mult, în cadrul 
semestrului european, asupra pieței unice, 
care constituie pilonul economic al UE, 
pentru a profita de potențialul deplin al 
sectorului serviciilor, a atrage capital 
privat pentru finanțarea proiectelor 
inovatoare, a moderniza stabilirea 
standardelor și a promova utilizarea 
eficientă a energiei; subliniază faptul că 
piața unică trebuie să se afle în centrul unei 
guvernanțe economice europene axate pe 
încurajarea creșterii, pe ocuparea forței de 
muncă și pe coeziunea socială prin 
depășirea dezechilibrelor interne și prin 
generarea unei dinamici a competitivității 
convergente;

Or. lt

Amendamentul 2
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Consiliului European și Comisiei 
să se concentreze mai mult, în cadrul 
semestrului european, asupra pieței unice, 
care constituie pilonul economic al UE; 
subliniază faptul că piața unică trebuie să 
se afle în centrul unei politici europene de 
ordine economică axate pe încurajarea 
creșterii, pe ocuparea forței de muncă și pe 

1. solicită Consiliului European și Comisiei 
să se concentreze mai mult, în cadrul 
semestrului european, asupra pieței unice, 
care constituie pilonul economic al UE; 
subliniază faptul că piața unică trebuie să 
se afle în centrul unei guvernanțe 
economice europene axate pe încurajarea 
creșterii, pe ocuparea forței de muncă și pe 
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coeziunea socială prin depășirea 
dezechilibrelor interne și prin generarea 
unei dinamici a competitivității
convergente;

coeziunea socială prin depășirea 
dezechilibrelor interne și prin sporirea 
competitivității;

Or. de

Amendamentul 3
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Consiliului European și Comisiei 
să se concentreze mai mult, în cadrul 
semestrului european, asupra pieței unice, 
care constituie pilonul economic al UE; 
subliniază faptul că piața unică trebuie să 
se afle în centrul unei guvernanțe 
economice europene axate pe încurajarea 
creșterii, pe ocuparea forței de muncă și pe 
coeziunea socială prin depășirea 
dezechilibrelor interne și prin generarea 
unei dinamici a competitivității 
convergente;

1. solicită Consiliului European și Comisiei 
să se concentreze mai mult, în cadrul 
semestrului european, asupra pieței unice, 
care constituie pilonul economic al UE; 
subliniază faptul că piața unică trebuie să 
se afle în centrul unei guvernanțe 
economice europene axate pe încurajarea 
creșterii inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, pe ocuparea forței de muncă și 
pe coeziunea socială prin depășirea 
dezechilibrelor interne și prin generarea 
unei dinamici a competitivității 
convergente;

Or. en

Amendamentul 4
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută faptul că epuizarea 
potențialului pieței unice în cadrul 
analizei anuale a creșterii 2011 a fost 
stabilit ca unul din cele zece obiective, 
care trebuie aplicate până în 2012;
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Or. de

Amendamentul 5
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită Consiliului European și 
Comisiei ca, în vederea consolidării pieței 
unice digitale, să extindă semestrul 
european către revizuirea progresului 
privind introducerea benzii largi de mare 
capacitate, inclusiv punerea în aplicare a 
condițiilor de acces pe piață și a 
drepturilor consumatorilor consolidate, 
inclusiv contractul complet și informații 
privind prețurile și transferabilitatea 
cifrelor; solicită în continuare ca Comisia 
și statele membre să prezinte rapoarte 
privind punerea în aplicare a măsurilor 
de reducere în 2012 a costurilor pentru 
comunicațiile de date în roaming și să ia 
măsuri privind informatica 
„dematerializată” („cloud computing”), 
„internetul obiectelor”, semnăturile 
electronice și securitatea cibernetică;

Or. en

Amendamentul 6
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. solicită Comisiei să includă cele 12 
măsuri prioritare din Actul privind piața 
unică, care trebuie adoptate până la 
sfârșitul lui 2012, în analiza anuală a 
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creșterii;

Or. de

Amendamentul 7
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. solicită statelor membre să pună în 
aplicare reforme suplimentare în sectorul 
prestării de servicii conform 
recomandărilor Comisiei, mai ales prin 
eliminarea obstacolelor nejustificate 
existente în ceea ce privește profesiile 
liberale, comerțul cu amănuntul și 
industriile din rețea, precum și prin 
simplificarea administrativă și o mai mare 
transparență în cadrul achizițiilor publice 
pentru a îmbunătăți condițiile-cadru 
pentru întreprinderi; 

Or. de

Amendamentul 8
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 1e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. solicită Comisiei să atragă în mod 
concret atenția statelor membre, care, 
conform evaluării programelor naționale 
de reformă, nu utilizează în mod optim 
fondurile UE, asupra domeniilor în care 
există încă potențiale neutilizate;

Or. de
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Amendamentul 9
Rafał Trzaskowski

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să prezinte în fiecare 
lună ianuarie tuturor comisiilor 
parlamentare relevante, inclusiv comisiei 
sale responsabile pentru piața internă, 
rezultatele semestrului european anterior și 
noua analiză anuală a creșterii;

2. consideră că rolul Parlamentului 
European din cadrul semestrului 
european ar trebui clarificat de urgență și 
că dialogul economic ar trebui să vizeze 
consolidarea legitimității democratice a 
procesului printr-un control parlamentar 
adecvat;solicită Comisiei să prezinte în 
fiecare lună ianuarie tuturor comisiilor 
parlamentare relevante, inclusiv comisiei 
sale responsabile pentru piața internă, 
rezultatele semestrului european anterior și 
noua analiză anuală a creșterii;

Or. en

Amendamentul 10
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să prezinte în fiecare 
lună ianuarie tuturor comisiilor 
parlamentare relevante, inclusiv comisiei 
sale responsabile pentru piața internă, 
rezultatele semestrului european anterior și 
noua analiză anuală a creșterii;

2. solicită Comisiei să prezinte în fiecare 
lună ianuarie tuturor comisiilor 
parlamentare relevante, inclusiv comisiei 
sale responsabile pentru piața internă, 
rezultatele semestrului european anterior și 
noua analiză anuală a creșterii, contribuția 
detaliată a comisiei cu privire la fiecare 
dintre aceste două procese fiind integrată;

Or. en
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Amendamentul 11
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei să realizeze o evaluare 
anuală a punerii în aplicare a pieței unice 
de către statele membre în cadrul 
programelor lor naționale de reformă;

4. solicită Comisiei să realizeze o evaluare 
anuală a punerii în aplicare a pieței unice 
de către statele membre în cadrul 
programelor lor naționale de reformă și să 
examineze în acest context progresul 
înregistrat în legătură cu transpunerea și 
evaluările ulterioare punerii în aplicare;

Or. en

Amendamentul 12
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Consiliului și Comisiei să 
extindă domeniul de aplicare al 
semestrului european, folosind 
instrumente precum tabloul de bord al 
pieței interne și măsurile sugerate incluse 
în Actul privind piața unică;

5. solicită Comisiei să îmbine într-un mod 
și mai sistematic semestrul european cu 
inițiativele actuale ale UE, precum tabloul 
de bord al pieței interne, pentru a ține cont 
pe deplin de finalizarea pieței unice și 
pentru a asigura coerența politicii 
economice europene;

Or. de

Amendamentul 13
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Consiliului și Comisiei să 5. solicită Consiliului și Comisiei să 
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extindă domeniul de aplicare al semestrului 
european, folosind instrumente precum 
tabloul de bord al pieței interne și măsurile 
sugerate incluse în Actul privind piața 
unică;

extindă domeniul de aplicare al semestrului 
european, folosind instrumente precum 
tabloul de bord al pieței interne și măsurile 
sugerate incluse în Actul privind piața 
unică prin punerea în aplicare a celor 12 
„pârghii” stabilite ca primă prioritate;

Or. en

Amendamentul 14
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea luării în calcul 
a Strategiei UE 2020 în cadrul punerii în 
aplicare a semestrului european; 
evidențiază că inițiativele întreprinse în 
cadrul Actului privind piața unică trebuie 
să fie coerente și să contribuie la 
realizarea obiectivelor celor 7 inițiative 
emblematice ale Strategiei UE 2020 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii;

Or. en

Amendamentul 15
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită în continuare ca Consiliul și 
Comisia să extindă domeniul de aplicare 
al semestrului european pentru a 
raționaliza și a integra mai bine politica 
UE privind consumatorii și pentru a folosi 
instrumente precum tabloul de bord al 
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consumatorilor în vederea măsurării 
impactului pozitiv al legislației UE, cum 
ar fi directivele privind drepturile 
consumatorilor, privind creditul de 
consum și privind practicile comerciale 
neloiale;

Or. en

Amendamentul 16
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să sporească sprijinul 
pentru IMM-urile care formează coloana 
vertebrală a economiei pieței unice, în 
conformitate cu rezultatele analizei anuale 
a creșterii.

6. solicită Comisiei, ținând seama de 
progresul statelor membre individuale în 
realizarea principalelor obiective ale UE,
să sporească sprijinul pentru IMM-urile 
care formează coloana vertebrală a 
economiei pieței unice, în conformitate cu 
rezultatele analizei anuale a creșterii, și 
prin intermediul unui pachet de măsuri 
pentru a elimina obstacolele care rezultă 
din diferite sisteme de norme în cadrul 
UE, cu care IMM-urile se confruntă 
atunci când accesează fonduri.

Or. lt

Amendamentul 17
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să sporească sprijinul 
pentru IMM-urile care formează coloana 
vertebrală a economiei pieței unice, în 
conformitate cu rezultatele analizei anuale 

6. solicită Comisiei și statelor membre să 
sporească sprijinul pentru IMM-urile care 
formează coloana vertebrală a economiei 
pieței unice, în conformitate cu rezultatele 
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a creșterii. analizei anuale a creșterii, mai ales prin 
transpunerea deplină a Small Business 
Act;

Or. de

Amendamentul 18
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să sporească sprijinul 
pentru IMM-urile care formează coloana 
vertebrală a economiei pieței unice, în 
conformitate cu rezultatele analizei anuale 
a creșterii.

6. solicită Comisiei să sporească sprijinul 
pentru IMM-urile care formează coloana 
vertebrală a economiei pieței unice, în 
conformitate cu rezultatele analizei anuale 
a creșterii; solicită Comisiei să ia măsuri 
eficiente pentru a îmbunătăți accesul 
IMM-urilor și al întreprinderilor 
inovatoare nou înființate la finanțare, 
precum și să asigure îmbunătățirea 
mediului de afaceri în UE, să simplifice 
procedurile și să reducă povara 
administrativă impusă întreprinderilor în 
cadrul pieței unice;

Or. en

Amendamentul 19
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să sporească sprijinul 
pentru IMM-urile care formează coloana 
vertebrală a economiei pieței unice, în 
conformitate cu rezultatele analizei anuale 
a creșterii.

6. solicită Comisiei să sporească sprijinul 
pentru IMM-urile care formează coloana 
vertebrală a economiei pieței unice, în 
conformitate cu rezultatele analizei anuale 
a creșterii; susține în această privință 
revizuirea normelor UE privind achizițiile 
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publice cu scopul de a încuraja, în cadrul 
pieței unice, creșterea inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii prin 
stimularea achizițiilor inovatoare 
transfrontaliere și prin asigurarea 
simplificării normative, a unei 
transparențe mai mari și a clarității 
juridice pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 20
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că relansarea pieței unice și 
în mod deosebit punerea în aplicare a 
Actului privind piața unică reprezintă o 
premisă esențială în vederea realizării 
creșterii durabile în Europa până în 2020; 
sugerează că, pentru a garanta 
competitivitatea europeană la nivel global, 
este nevoie de îmbunătățiri imediate în 
domenii cruciale, precum sectorul 
serviciilor, achizițiilor publice, cercetării, 
inovării, educației, energiei și al 
comerțului electronic, printre altele. 

Or. en


