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Amendamentul 1
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. îndeamnă Comisia şi Consiliul să 
continue punerea în aplicare a strategiei 
europene de acces la pieţele externe, în 
vederea eliminării barierelor comerciale 
netarifare;

1. îndeamnă Comisia şi Consiliul să 
continue punerea în aplicare a strategiei 
europene de acces la pieţele externe, în 
vederea eliminării barierelor comerciale 
netarifare; invită Comisia să menţină o 
poziţie fermă în apărarea intereselor 
europene împotriva practicilor comerciale 
neloiale în aplicarea acordurilor 
comerciale multilaterale şi bilaterale, 
precum şi în eliminarea tuturor 
obstacolelor din calea comerţului, inclusiv 
atunci când sunt justificate prin 
suspendarea concesiilor şi a altor obligaţii 
astfel cum se prevede la articolul 22 
alineatul (2) din Memorandumul de 
înţelegere privind regulile şi procedurile 
de soluţionare a litigiilor al Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului;

Or. en

Amendamentul 2
Phil Prendergast

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. îndeamnă Comisia şi Consiliul să 
continue punerea în aplicare a strategiei 
europene de acces la pieţele externe, în 
vederea eliminării barierelor comerciale 
netarifare;

1. îndeamnă Comisia şi Consiliul să 
continue punerea în aplicare a strategiei 
europene de acces la pieţele externe, în 
vederea eliminării barierelor comerciale 
netarifare şi a îmbunătăţirii securităţii 
juridice pentru toţi operatorii economici;

Or. en
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Amendamentul 3
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. îndeamnă Comisia şi Consiliul să 
continue punerea în aplicare a strategiei 
europene de acces la pieţele externe, în 
vederea eliminării barierelor comerciale 
netarifare;

1. îndeamnă Comisia şi Consiliul să 
continue punerea în aplicare a strategiei 
europene de acces la pieţele externe, în 
vederea eliminării barierelor comerciale 
netarifare nejustificate;

Or. en

Amendamentul 4
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. îndeamnă Comisia şi Consiliul să 
continue punerea în aplicare a strategiei 
europene de acces la pieţele externe, în 
vederea eliminării barierelor comerciale 
netarifare;

1. îndeamnă Comisia şi Consiliul să 
continue punerea în aplicare a strategiei 
europene de acces la pieţele externe, în 
vederea eliminării barierelor comerciale 
netarifare şi a restricţiilor de natură 
juridică pentru a facilita accesul pe piaţă 
al serviciilor şi investiţiilor, pentru a iniţia 
procedurile de achiziţii publice, pentru a 
îmbunătăţi protecţia şi a aplica drepturile 
de proprietate intelectuală, şi pentru a 
elimina obstacolele din calea 
aprovizionării durabile cu materii prime;

Or. lt

Amendamentul 5
Malcolm Harbour
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Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia să implice autorităţile 
vamale şi pe cele competente din 
principalele ţări terţe exportatoare în 
acţiuni de restrângere a aplicării 
procedurilor de control excesiv de stricte 
sau inutile în cazul produselor fabricate 
sau asamblate în UE, proceduri folosite 
ca obstacol netarifar obscur pentru 
comerţ, cum ar fi cerinţa SUA de scanare 
completă a containerelor de marfă;

Or. en

Amendamentul 6
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră nejustificate toate barierele 
care rezultă din aplicarea incoerentă a 
normelor comerciale bilaterale şi 
multilaterale; în schimb, consideră 
justificate toate barierele care rezultă din 
activitatea legislativă şi administrativă 
legitimă a autorităţilor publice din 
domenii diferite de cel comercial, dar care 
în mod involuntar au consecinţe asupra 
schimburilor comerciale, a căror 
eliminare trebuie să fie supusă consultării 
şi deliberării publice;

Or. en

Amendamentul 7
Constance Le Grip, Phil Prendergast
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. sprijină propunerea inclusă în Actul 
privind piaţa unică referitoare la 
promovarea convergenţei în materie de 
reglementare şi a adoptării într-o măsură 
mai mare a normelor internaţionale; 
doreşte ca dialogurile structurate privind 
reglementarea purtate în acest domeniu cu 
unii dintre partenerii săi să ducă la rezultate 
concrete în ceea ce priveşte recunoaşterea 
reciprocă, convergenţa şi elaborarea de 
reguli şi standarde;

2. sprijină propunerea inclusă în Actul 
privind piaţa unică referitoare la 
promovarea convergenţei în materie de 
reglementare şi a adoptării într-o măsură 
mai mare a normelor internaţionale, în 
special în domeniul protecţiei 
consumatorilor şi a mediului, al 
standardelor de sănătate şi de muncă, 
precum şi al bunăstării animalelor; 
doreşte ca dialogurile structurate privind 
reglementarea purtate în acest domeniu cu 
unii dintre partenerii săi, cum ar fi 
Consiliul Economic Transatlantic cu 
SUA, Dialogul economic şi comercial la 
nivel înalt cu China sau Grupul la nivel 
înalt cu Japonia, să ducă la rezultate 
concrete în ceea ce priveşte recunoaşterea 
reciprocă, convergenţa şi elaborarea de 
reguli şi standarde şi ca astfel de dialoguri 
să fie instituite şi cu alţi parteneri 
comerciali;

Or. en

Amendamentul 8
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. sprijină propunerea inclusă în Actul 
privind piaţa unică referitoare la 
promovarea convergenţei în materie de 
reglementare şi a adoptării într-o măsură 
mai mare a normelor internaţionale; 
doreşte ca dialogurile structurate privind 
reglementarea purtate în acest domeniu cu 
unii dintre partenerii săi să ducă la rezultate 
concrete în ceea ce priveşte recunoaşterea 

2. sprijină propunerea inclusă în Actul 
privind piaţa unică referitoare la 
promovarea convergenţei în materie de 
reglementare şi a adoptării într-o măsură 
mai mare a normelor UE şi internaţionale, 
în special pentru a evita dumpingul social 
şi ecologic; doreşte ca dialogurile 
structurate privind reglementarea purtate în 
acest domeniu cu unii dintre partenerii săi 
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reciprocă, convergenţa şi elaborarea de 
reguli şi standarde;

să ducă la rezultate concrete în ceea ce 
priveşte recunoaşterea reciprocă, 
convergenţa şi elaborarea de reguli şi 
standarde;

Or. en

Amendamentul 9
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. sprijină propunerea inclusă în Actul 
privind piaţa unică referitoare la 
promovarea convergenţei în materie de 
reglementare şi a adoptării într-o măsură 
mai mare a normelor internaţionale; 
doreşte ca dialogurile structurate privind 
reglementarea purtate în acest domeniu cu 
unii dintre partenerii săi să ducă la rezultate 
concrete în ceea ce priveşte recunoaşterea 
reciprocă, convergenţa şi elaborarea de 
reguli şi standarde;

2. sprijină propunerea inclusă în Actul 
privind piaţa unică referitoare la 
promovarea convergenţei în materie de 
reglementare şi a adoptării într-o măsură 
mai mare a normelor internaţionale; 
doreşte ca dialogurile structurate privind 
reglementarea purtate în acest domeniu cu 
unii dintre partenerii săi să ducă la rezultate 
concrete în ceea ce priveşte recunoaşterea 
reciprocă, convergenţa şi elaborarea de 
reguli şi standarde; subliniază faptul că 
acest dialog structurat privind 
reglementarea trebuie să respecte pe 
deplin procesul democratic în adoptarea 
standardelor, atât la nivelul UE, cât şi la 
nivelul partenerilor săi comerciali;

Or. en

Amendamentul 10
Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. sprijină propunerea inclusă în Actul 
privind piaţa unică referitoare la 

2. sprijină propunerea inclusă în Actul 
privind piaţa unică referitoare la 
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promovarea convergenţei în materie de 
reglementare şi a adoptării într-o măsură 
mai mare a normelor internaţionale; 
doreşte ca dialogurile structurate privind 
reglementarea purtate în acest domeniu cu 
unii dintre partenerii săi să ducă la rezultate 
concrete în ceea ce priveşte recunoaşterea 
reciprocă, convergenţa şi elaborarea de 
reguli şi standarde;

promovarea convergenţei în materie de 
reglementare şi a adoptării într-o măsură 
mai mare a normelor internaţionale în 
vederea restricţionării într-o măsură cât 
mai mare a barierelor de natură tehnică 
din calea comerţului; doreşte ca 
dialogurile structurate privind 
reglementarea purtate în acest domeniu cu 
unii dintre partenerii săi să ducă la rezultate 
concrete în ceea ce priveşte recunoaşterea 
reciprocă, convergenţa şi elaborarea de 
reguli şi standarde, precum şi extinderea 
acestor dialoguri la alţi parteneri 
comerciali;

Or. da

Amendamentul 11
Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. sprijină propunerea inclusă în Actul 
privind piaţa unică referitoare la 
promovarea convergenţei în materie de 
reglementare şi a adoptării într-o măsură 
mai mare a normelor internaţionale; 
doreşte ca dialogurile structurate privind 
reglementarea purtate în acest domeniu cu 
unii dintre partenerii săi să ducă la rezultate 
concrete în ceea ce priveşte recunoaşterea 
reciprocă, convergenţa şi elaborarea de 
reguli şi standarde;

2. sprijină filosofia generală referitoare la 
promovarea convergenţei în materie de 
reglementare şi a adoptării într-o măsură 
mai mare a normelor internaţionale; 
doreşte ca dialogurile structurate privind 
reglementarea purtate în acest domeniu cu 
unii dintre partenerii săi să ducă la rezultate 
concrete în ceea ce priveşte recunoaşterea 
reciprocă, convergenţa şi elaborarea de 
reguli şi standarde;

Or. en

Amendamentul 12
Phil Prendergast

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)



AM\876202RO.doc 9/23 PE472.041v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reaminteşte faptul că proliferarea 
acordurilor comerciale bilaterale şi 
regionale face ca relaţiile comerciale 
internaţionale să fie greoaie, costisitoare 
şi imprevizibile pentru operatorii 
economici; invită Consiliul şi Comisia să 
consolideze regimul de schimb comercial 
multilateral, în special în ceea ce priveşte 
avansarea Rundei de la Doha a OMC;

Or. en

Amendamentul 13
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanţa standardelor 
internaţionale în stimularea comerţului 
mondial şi a creşterii, în special în 
dezvoltarea de noi tehnologii, precum şi 
necesitatea de a asigura o mai bună 
cooperare între organismele naţionale de 
standardizare la nivel global, în special în 
Statele Unite ale Americii, China şi 
Japonia;

Or. en

Amendamentul 14
Phil Prendergast

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază dificultăţile suplimentare 
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cu care se confruntă IMM-urile în faţa 
reglementărilor străine şi a barierelor 
netarifare, în special sarcinile juridice şi 
administrative ce rezultă din procedurile 
instrumentului de protecţie comercială;

Or. en

Amendamentul 15
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. regretă lipsa permanentă de coerenţă 
dintre standardele tehnice care 
perpetuează barierele în calea comerţului; 
subliniază că dezvoltarea de noi standarde 
ar trebui să urmeze o abordare 
internaţională generală susţinută de 
consultarea pe scară largă pentru a evita 
apariţia unor noi bariere comerciale;

Or. en

Amendamentul 16
Phil Prendergast

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. invită Comisia să grăbească 
simplificarea şi adaptarea procedurilor 
instrumentului de protecţie comercială la 
nevoile şi sistemele contabile ale IMM-
urilor, precum şi stabilirea unor măsuri 
adecvate de sprijin pentru IMM-urile 
afectate de aplicarea procedurilor iniţiate 
de către ţările terţe;



AM\876202RO.doc 11/23 PE472.041v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 17
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. solicită Comisiei o mai bună 
cooperare cu partenerii comerciali care 
nu aplică principiile recunoaşterii 
reciproce pentru standardele elaborate de 
organismele de standardizare ale UE;

Or. en

Amendamentul 18
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 2d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. subliniază rolul important al 
investiţiilor comune în facilitarea 
cercetării şi a dezvoltării în cadrul 
proiectelor interne de investiţii pe termen 
lung şi invită Comisia să promoveze în 
continuare accesul ţărilor terţe la 
programele-cadru ale UE;

Or. en

Amendamentul 19
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Comisia şi Consiliul să 
intensifice dialogul şi cooperarea cu 
partenerii comerciali ai Uniunii Europene 
în domeniul siguranţei produselor şi al 
respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală;

3. îndeamnă Comisia şi Consiliul, în 
spiritul reciprocităţii şi spre binele 
reciproc, să intensifice dialogul şi 
cooperarea cu partenerii comerciali ai 
Uniunii Europene în domeniul siguranţei 
produselor şi al respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală;

Or. lt

Amendamentul 20
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă faptul că pieţele achiziţiilor 
publice ale partenerilor noştri principali nu 
sunt la fel de deschise ca cele ale Uniunii; 
sprijină acţiunile întreprinse de Comisie în 
vederea revizuirii legislaţiei europene 
privind achiziţiile publice şi, mai ales, în 
vederea punerii în aplicare a unei legislaţii 
pentru clarificarea dispoziţiilor care 
reglementează accesul întreprinderilor din 
ţări terţe la achiziţiile publice europene, 
pentru a asigura condiţii echitabile pe 
aceste pieţe şi, în acelaşi timp, pentru a 
consolida poziţia Uniunii în negocierile 
privind accesul întreprinderilor europene la 
achiziţiile publice din ţări terţe;

4. regretă faptul că pieţele achiziţiilor 
publice ale partenerilor noştri principali nu 
sunt la fel de deschise ca cele ale Uniunii; 
sprijină ferm acţiunile întreprinse de 
Comisie în vederea revizuirii legislaţiei 
europene privind achiziţiile publice şi, mai 
ales, astfel cum se menţionează în 
Comunicarea din 13 aprilie 2011 „Către 
un Act privind piaţa unică”, în vederea 
punerii în aplicare a unei legislaţii pentru 
clarificarea dispoziţiilor care 
reglementează accesul întreprinderilor din 
ţări terţe la achiziţiile publice europene, 
pentru a asigura, în temeiul principiului 
reciprocităţii, condiţii echitabile pe aceste 
pieţe şi, în acelaşi timp, pentru a consolida 
poziţia Uniunii în negocierile privind 
accesul întreprinderilor europene la
achiziţiile publice din ţări terţe; invită 
Comisia să prezinte o propunere 
legislativă până la sfârşitul anului 2011 
cel târziu;

Or. en
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Amendamentul 21
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă faptul că pieţele achiziţiilor
publice ale partenerilor noştri principali 
nu sunt la fel de deschise ca cele ale 
Uniunii; sprijină acţiunile întreprinse de 
Comisie în vederea revizuirii legislaţiei 
europene privind achiziţiile publice şi, mai 
ales, în vederea punerii în aplicare a unei 
legislaţii pentru clarificarea dispoziţiilor
care reglementează accesul întreprinderilor 
din ţări terţe la achiziţiile publice europene, 
pentru a asigura condiţii echitabile pe 
aceste pieţe şi, în acelaşi timp, pentru a 
consolida poziţia Uniunii în negocierile 
privind accesul întreprinderilor europene 
la achiziţiile publice din ţări terţe;

4. ia act de faptul că dincolo de frontierele 
naţionale se acordă doar un procent de 1-
2 % din valoarea contractelor de achiziţii
publice din statele membre ale UE, iar 
procentajul contractelor acordate 
ofertanţilor din afara UE reprezintă o 
parte foarte mică din procentul menţionat 
anterior, punând sub semnul întrebării 
deschiderea de facto a pieţei de achiziţii 
publice a UE; totuşi, consideră că este 
nevoie de reciprocitate în acest domeniu 
între UE, ţările industrializate şi 
principalii parteneri emergenţi, fără a 
împiedica capacitatea autorităţilor 
publice, în special din ţările în curs de 
dezvoltare, de a utiliza achiziţiile publice 
în scopul intereselor generale; prin 
urmare, se aşteaptă să se prezinte de către 
Comisie cifrele şi faptele privind nivelul 
de deschidere al achiziţiilor publice atât în 
UE, cât şi în alte ţări industrializate şi să 
se prezinte o propunere legislativă 
echilibrată pentru a îmbunătăţi accesul 
egal la achiziţiile publice şi să se clarifice 
dispoziţiile care reglementează accesul 
întreprinderilor din ţări terţe la achiziţiile 
publice europene, pentru a asigura condiţii 
echitabile pe aceste pieţe;

Or. en

Amendamentul 22
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă faptul că pieţele achiziţiilor 
publice ale partenerilor noştri principali nu 
sunt la fel de deschise ca cele ale Uniunii; 
sprijină acţiunile întreprinse de Comisie în 
vederea revizuirii legislaţiei europene 
privind achiziţiile publice şi, mai ales, în 
vederea punerii în aplicare a unei 
legislaţii pentru clarificarea dispoziţiilor 
care reglementează accesul întreprinderilor 
din ţări terţe la achiziţiile publice europene, 
pentru a asigura condiţii echitabile pe 
aceste pieţe şi, în acelaşi timp, pentru a 
consolida poziţia Uniunii în negocierile 
privind accesul întreprinderilor europene la 
achiziţiile publice din ţări terţe;

4. regretă faptul că pieţele achiziţiilor 
publice ale partenerilor noştri principali nu 
sunt la fel de deschise ca cele ale Uniunii; 
sprijină acţiunile întreprinse de Comisie 
mai ales în vederea clarificării
dispoziţiilor care reglementează accesul 
întreprinderilor din ţări terţe la achiziţiile 
publice europene, pentru a asigura condiţii 
echitabile pe aceste pieţe şi, în acelaşi timp, 
pentru a consolida poziţia Uniunii în 
negocierile privind accesul întreprinderilor 
europene la achiziţiile publice din ţări terţe; 
subliniază necesitatea elaborării de 
politici bazate pe dovezi şi a unei analize 
aprofundate a impactului, precum şi a 
unei evaluări a riscurilor şi a beneficiilor 
respective pentru părţile interesate din 
sectorul privat şi public din UE în scopul 
de a propune o legislaţie;

Or. en

Amendamentul 23
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă faptul că pieţele achiziţiilor 
publice ale partenerilor noştri principali nu 
sunt la fel de deschise ca cele ale Uniunii; 
sprijină acţiunile întreprinse de Comisie în 
vederea revizuirii legislaţiei europene 
privind achiziţiile publice şi, mai ales, în 
vederea punerii în aplicare a unei 
legislaţii pentru clarificarea dispoziţiilor 
care reglementează accesul 
întreprinderilor din ţări terţe la achiziţiile 
publice europene, pentru a asigura 
condiţii echitabile pe aceste pieţe şi, în 
acelaşi timp, pentru a consolida poziţia 

4. regretă faptul că pieţele achiziţiilor 
publice ale partenerilor noştri principali nu 
sunt la fel de deschise ca cele ale Uniunii; 
sprijină acţiunile întreprinse de Comisie în 
vederea revizuirii legislaţiei europene 
privind achiziţiile publice şi, mai ales, în 
vederea determinării măsurilor necesare 
pentru asigurarea echilibrului între
accesul întreprinderilor din UE la pieţele 
de aprovizionare din ţări terţe, pe de o 
parte, şi a întreprinderilor din ţări terţe la 
pieţele de achiziţii din UE, pe de altă 
parte, şi, în acelaşi timp, pentru a consolida 
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Uniunii în negocierile privind accesul 
întreprinderilor europene la achiziţiile 
publice din ţări terţe;

poziţia Uniunii în negocierile privind 
accesul întreprinderilor europene la 
achiziţiile publice din ţări terţe; 
concomitent, atrage atenţia asupra 
necesităţii elaborării acestor măsuri în 
aşa fel încât să se evite apariţia pe piaţă a 
unor noi blocaje inoportune care, la 
rândul lor, ar putea influenţa negativ 
industria europeană şi relaţiile sale 
comerciale la nivel mondial;

Or. de

Amendamentul 24
Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă faptul că pieţele achiziţiilor 
publice ale partenerilor noştri principali nu 
sunt la fel de deschise ca cele ale Uniunii; 
sprijină acţiunile întreprinse de Comisie în 
vederea revizuirii legislaţiei europene 
privind achiziţiile publice şi, mai ales, în 
vederea punerii în aplicare a unei legislaţii 
pentru clarificarea dispoziţiilor care 
reglementează accesul întreprinderilor din 
ţări terţe la achiziţiile publice europene, 
pentru a asigura condiţii echitabile pe 
aceste pieţe şi, în acelaşi timp, pentru a 
consolida poziţia Uniunii în negocierile 
privind accesul întreprinderilor europene la 
achiziţiile publice din ţări terţe;

4. regretă faptul că pieţele achiziţiilor 
publice ale partenerilor noştri principali nu 
sunt la fel de deschise ca cele ale Uniunii; 
sprijină acţiunile întreprinse de Comisie în 
vederea revizuirii legislaţiei europene 
privind achiziţiile publice şi, mai ales, în 
vederea punerii în aplicare a unei legislaţii 
pentru clarificarea dispoziţiilor care 
reglementează accesul întreprinderilor din 
ţări terţe la achiziţiile publice europene, 
pentru a asigura condiţii echitabile pe 
aceste pieţe şi, în acelaşi timp, pentru a 
asigura relaţii de egalitate între poziţia 
Uniunii şi ţările terţe în negocierile privind 
accesul întreprinderilor europene la 
achiziţiile publice din ţări terţe;

Or. en

Amendamentul 25
Rolandas Paksas
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă faptul că pieţele achiziţiilor 
publice ale partenerilor noştri principali nu 
sunt la fel de deschise ca cele ale Uniunii; 
sprijină acţiunile întreprinse de Comisie în 
vederea revizuirii legislaţiei europene 
privind achiziţiile publice şi, mai ales, în 
vederea punerii în aplicare a unei legislaţii 
pentru clarificarea dispoziţiilor care 
reglementează accesul întreprinderilor din 
ţări terţe la achiziţiile publice europene, 
pentru a asigura condiţii echitabile pe 
aceste pieţe şi, în acelaşi timp, pentru a 
consolida poziţia Uniunii în negocierile 
privind accesul întreprinderilor europene la 
achiziţiile publice din ţări terţe;

4. regretă faptul că pieţele achiziţiilor 
publice ale partenerilor noştri principali nu 
sunt la fel de deschise ca cele ale Uniunii; 
solicită intensificarea eforturilor în 
vederea creşterii angajamentelor 
internaţionale, fie prin intermediul 
negocierilor în curs referitoare la Acordul 
privind achiziţiile publice şi prelungirea 
calităţii de membru, fie prin intermediul 
negocierilor privind Acordurile de liber 
schimb sau al acţiunilor bilaterale 
orientate; sprijină acţiunile întreprinse de 
Comisie în vederea revizuirii legislaţiei 
europene privind achiziţiile publice şi, mai 
ales, în vederea punerii în aplicare a unei 
legislaţii pentru clarificarea dispoziţiilor 
care reglementează accesul întreprinderilor 
din ţări terţe la achiziţiile publice europene, 
pentru a asigura condiţii echitabile pe 
aceste pieţe şi, în acelaşi timp, pentru a 
consolida poziţia Uniunii în negocierile 
privind accesul întreprinderilor europene la 
achiziţiile publice din ţări terţe;

Or. lt

Amendamentul 26
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. sugerează să se analizeze în ce măsură 
se poate garanta din punct de vedere legal 
că întreprinderile de stat din ţări terţe care 
nu au semnat cu UE nici AAP-ul, nici 
acorduri bilaterale de deschidere 
reciprocă a pieţelor, nu vor primi 
contracte de execuţie a proiectelor 
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finanţate din fonduri UE, respectiv, în caz 
contrar, modul în care UE ar putea cere 
restituirea fondurilor;

Or. de

Amendamentul 27
Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanţa dezvoltării 
relaţiilor comerciale dintre Uniunea 
Europeană şi China; solicită însă Comisiei
să menţină o poziţie fermă pe parcursul 
negocierilor cu China referitoare la 
participarea sa la Acordul privind 
achiziţiile publice pentru a garanta că piaţa 
chineză a achiziţiilor publice este la fel de 
deschisă şi că întreprinderile europene sunt 
tratate în mod egal;

5. regretă că, în acest stadiu, doar 14 ţări 
participă la Acordul privind achiziţiile 
publice şi că angajamentele privind 
accesul la piaţă asumate de diferite părţi 
în cadrul acestui acord sunt asimetrice; 
invită Comisia, în cadrul dezvoltării 
relaţiilor comerciale dintre Uniunea 
Europeană şi China, să menţină o poziţie 
fermă pe parcursul negocierilor cu China 
referitoare la participarea sa la Acordul 
privind achiziţiile publice pentru a garanta 
că piaţa chineză a achiziţiilor publice este 
la fel de deschisă şi că întreprinderile 
europene sunt tratate în mod egal;

Or. en

Amendamentul 28
Phil Prendergast

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanţa dezvoltării 
relaţiilor comerciale dintre Uniunea 
Europeană şi China; solicită însă 
Comisiei să menţină o poziţie fermă pe 
parcursul negocierilor cu China 

5. subliniază importanţa încheierii unor 
acorduri echilibrate privind accesul la 
pieţele de achiziţii publice cu partenerii 
comerciali ai UE; subliniază necesitatea 
de a solicita reciprocitate din partea 
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referitoare la participarea sa la Acordul 
privind achiziţiile publice pentru a garanta 
că piaţa chineză a achiziţiilor publice este 
la fel de deschisă şi că întreprinderile 
europene sunt tratate în mod egal;

ţărilor dezvoltate care participă la Acordul 
privind achiziţiile publice în viitoarele 
revizuiri ale acestuia;

Or. en

Amendamentul 29
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanţa dezvoltării 
relaţiilor comerciale dintre Uniunea 
Europeană şi China; solicită însă Comisiei 
să menţină o poziţie fermă pe parcursul 
negocierilor cu China referitoare la 
participarea sa la Acordul privind 
achiziţiile publice pentru a garanta că piaţa 
chineză a achiziţiilor publice este la fel de 
deschisă şi că întreprinderile europene sunt 
tratate în mod egal;

5. subliniază importanţa dezvoltării 
relaţiilor comerciale dintre Uniunea 
Europeană şi China; solicită însă Comisiei 
să menţină o poziţie pozitivă pe parcursul 
negocierilor cu China referitoare la 
aderarea sa la Acordul privind achiziţiile 
publice care să încurajeze o mai mare 
deschidere a Chinei, pentru a garanta că 
piaţa chineză a achiziţiilor publice este la 
fel de deschisă şi că întreprinderile 
europene sunt tratate în mod egal;

Or. en

Amendamentul 30
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanţa dezvoltării 
relaţiilor comerciale dintre Uniunea 
Europeană şi China; solicită însă Comisiei 
să menţină o poziţie fermă pe parcursul 
negocierilor cu China referitoare la 
participarea sa la Acordul privind 

5. subliniază în special importanţa majoră
a dezvoltării relaţiilor comerciale dintre 
Uniunea Europeană şi China; solicită însă 
Comisiei să menţină o poziţie fermă pe 
parcursul negocierilor cu China referitoare 
la semnarea AAP pentru a garanta că piaţa 
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achiziţiile publice pentru a garanta că piaţa 
chineză a achiziţiilor publice este la fel de 
deschisă şi că întreprinderile europene sunt 
tratate în mod egal.

chineză a achiziţiilor publice este la fel de 
deschisă şi că întreprinderile europene sunt 
tratate în mod egal.

Or. de

Amendamentul 31
Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanţa dezvoltării 
relaţiilor comerciale dintre Uniunea 
Europeană şi China; solicită însă Comisiei 
să menţină o poziţie fermă pe parcursul 
negocierilor cu China referitoare la 
participarea sa la Acordul privind 
achiziţiile publice pentru a garanta că piaţa 
chineză a achiziţiilor publice este la fel de 
deschisă şi că întreprinderile europene sunt 
tratate în mod egal;

5. subliniază importanţa dezvoltării 
relaţiilor comerciale dintre Uniunea 
Europeană şi ţările terţe; solicită însă 
Comisiei să menţină o poziţie fermă pe 
parcursul negocierilor cu ţările terţe
referitoare la participarea sa la Acordul 
privind achiziţiile publice pentru a garanta 
că piaţa ţărilor terţe a achiziţiilor publice 
este la fel de deschisă şi că întreprinderile 
europene sunt tratate în mod egal;

Or. en

Amendamentul 32
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanţa dezvoltării 
relaţiilor comerciale dintre Uniunea 
Europeană şi China; solicită însă Comisiei 
să menţină o poziţie fermă pe parcursul 
negocierilor cu China referitoare la 
participarea sa la Acordul privind 
achiziţiile publice pentru a garanta că piaţa 
chineză a achiziţiilor publice este la fel de 

5. subliniază importanţa dezvoltării 
relaţiilor comerciale dintre Uniunea 
Europeană şi China; solicită însă Comisiei 
să menţină o poziţie fermă pe parcursul 
negocierilor cu China referitoare la 
participarea sa la Acordul privind 
achiziţiile publice pentru a garanta că piaţa 
chineză a achiziţiilor publice este la fel de 
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deschisă şi că întreprinderile europene sunt 
tratate în mod egal;

deschisă şi că întreprinderile europene sunt 
tratate în mod egal, şi să se asigure că 
procedurile de achiziţii publice ale Chinei 
sunt conforme cu standardele 
internaţionale şi creează condiţii 
previzibile pentru ofertanţi;

Or. lt

Amendamentul 33
Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reaminteşte importanţa investiţiilor 
străine directe pentru economia 
europeană şi necesitatea de a crea un 
mediu stabil şi atractiv pentru investitorii 
europeni în străinătate şi de a promova un 
regim deschis de investiţii pe teritoriul 
european; totuşi, sugerează că, dintr-o 
preocupare pentru un avantaj reciproc, ar 
fi de dorit să se lanseze o dezbatere la 
nivel european cu privire la posibilitatea 
de a evalua impactul acestor investiţii 
asupra pieţei interne cu scopul de a 
preveni posibilele consecinţe dăunătoare 
pe care acestea le-ar putea avea asupra 
inovării şi know-how-ului european în 
anumite sectoare strategice;

Or. fr

Amendamentul 34
Phil Prendergast

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. îndeamnă Comisia să garanteze 
respectarea de către terţi a Acordului 
privind barierele tehnice în cale 
comerţului în momentul stabilirii de 
standarde şi să elaboreze strategii pentru 
a stimula stabilirea de standarde 
echitabile în acele domenii sensibile în 
care se aplică derogări;

Or. en

Amendamentul 35
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. regretă faptul că se solicită cu 
insistenţă de către Comisie angajamente 
obligatorii de liberalizare a serviciilor de 
interes economic general în cadrul 
negocierilor privind acordurile comerciale 
bilaterale, subminând astfel calitatea 
furnizării de servicii publice atât în UE, 
cât şi în ţările terţe; refuză ca presiunea 
de a liberaliza aceste servicii, în contextul 
comerţului internaţional, să fie utilizată 
ca motiv principal pentru a le liberaliza în 
continuare în cadrul pieţei unice a UE;

Or. en

Amendamentul 36
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să intensifice 
cooperarea cu Statele Unite ale Americii 
în cadrul „Dialogului transatlantic al 
întreprinderilor” şi al Consiliului 
economic transatlantic în vederea 
atingerii obiectivului declarat al unui 
comerţ transatlantic cât mai liber posibil;

Or. de

Amendamentul 37
Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază nevoia de reciprocitate în 
ceea ce priveşte eliminarea barierelor din 
calea investiţiilor; susţine dezvoltarea 
mediilor de investiţii deschise în care 
investiţiile străine directe să poată fi 
efectuate în principiu fără restricţii, 
inclusiv a barierelor invizibile, cum ar fi 
utilizarea discriminatorie a diferitelor 
tipuri de tratamente administrative;

Or. da

Amendamentul 38
Phil Prendergast

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază beneficiile neutilizate ale 
integrării suplimentare a pieţei 
transatlantice şi depune eforturi pentru a 
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consolida cooperarea din amonte în 
materie de reglementare cu Congresul 
Statelor Unite ale Americii în cadrul 
dialogului transatlantic al legislatorilor în 
scopul de a preveni barierele comerciale 
neintenţionate; subliniază potenţialul 
strategiilor transatlantice combinate de a 
elabora standarde de muncă, de sănătate, 
de siguranţă şi de mediu şi mecanisme 
internaţionale de reglementare în domenii 
cum ar fi drepturile consumatorilor şi 
drepturile de proprietate intelectuală;

Or. en

Amendamentul 39
Phil Prendergast

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. invită statele membre şi Comisia să 
consolideze coordonarea politicilor cu 
Statele Unite ale Americii pentru a 
asigura accesul durabil la materiile 
prime, în special pământuri rare, 
interoperabilitatea reţelei TIC şi 
facilitarea accesului IMM-urilor la pieţele 
transatlantice;

Or. en


