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Amendamentul 1
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Referirea 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul președintelui 
Consiliului European din 26 iunie 2012, 
intitulat „Către o veritabilă uniune 
economică și monetară”, și raportul 
intermediar din 12 octombrie 2012 cu 
privire la acesta,

eliminat

Or. en

Amendamentul 2
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Referirea 21 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
5 iulie 2011 referitoare la o piață a 
comerțului cu amănuntul mai eficientă și 
mai corectă1,
__________________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0307.

Or. en

Amendamentul 3
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât o piață unică funcțională, 
eficientă și lipsită de obstacole, bazată pe 
conceptul unei economii de piață socială, 
este necesară mai mult decât oricând 
pentru a revitaliza economia europeană, 
pentru a stimularea creșterii și a 
competitivității și pentru crearea de locuri 
de muncă;

A. întrucât o piață unică funcțională, 
eficientă și lipsită de obstacole, bazată pe 
conceptul unei economii de piață socială, 
este necesară mai mult decât oricând 
pentru a revitaliza economia europeană, 
prin furnizarea unui răspuns concret la 
criză și prin funcționarea ca factor 
catalizator pentru stimularea creșterii și a 
competitivității, pentru crearea de locuri de 
muncă și pentru menținerea bunăstării 
sociale;

Or. en

Amendamentul 4
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât o piață unică funcțională, 
eficientă și lipsită de obstacole, bazată pe 
conceptul unei economii de piață socială, 
este necesară mai mult decât oricând 
pentru a revitaliza economia europeană, 
pentru a stimularea creșterii și a 
competitivității și pentru crearea de locuri 
de muncă;

A. întrucât o piață unică funcțională, vector 
al creării de locuri de muncă și al 
coeziuni sociale, eficientă și lipsită de 
obstacole, bazată pe conceptul unei 
economii de piață socială, este necesară 
mai mult decât oricând pentru a revitaliza 
economia europeană și pentru stimularea 
creșterii și a competitivității;

Or. fr

Amendamentul 5
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât o piață unică funcțională,
eficientă și lipsită de obstacole, bazată pe 
conceptul unei economii de piață socială, 
este necesară mai mult decât oricând 
pentru a revitaliza economia europeană, 
pentru a stimularea creșterii și a 
competitivității și pentru crearea de locuri 
de muncă;

A. întrucât o piață unică care să 
funcționeze bine și care să fie eficientă, 
bazată pe conceptul unei economii de piață 
socială, este necesară mai mult decât 
oricând pentru a revitaliza economia 
europeană, pentru stimularea creșterii și a 
competitivității și pentru crearea de locuri 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 6
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât o piață unică funcțională, 
eficientă și lipsită de obstacole, bazată pe 
conceptul unei economii de piață socială, 
este necesară mai mult decât oricând 
pentru a revitaliza economia europeană, 
pentru a stimularea creșterii și a 
competitivității și pentru crearea de locuri 
de muncă;

A. întrucât o piață unică funcțională, 
eficientă și lipsită de obstacole, bazată pe 
conceptul unei economii de piață socială, 
este necesară mai mult decât oricând 
pentru a revitaliza economia europeană, 
pentru stimularea creșterii și a 
competitivității, pentru garantarea de 
produse sigure și pentru crearea de locuri 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 7
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât piața unică joacă un rol esențial 
în realizarea obiectivelor Strategiei 

B. întrucât piața unică joacă un rol 
indispensabil în realizarea obiectivelor 
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Europa 2020; Strategiei Europa 2020, în vederea unei 
creșteri inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii;

Or. fr

Amendamentul 8
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât, în raportul său, Mario Monti 
subliniază faptul că este important să se 
obțină susținerea cetățenilor pentru piața 
internă din Europa prin abordarea de 
aspecte legate de efectele pieței unice 
asupra drepturilor sociale;

Or. en

Amendamentul 9
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât după 20 de ani de la crearea sa 
oficială piața unică nu s-a realizat încă în 
totalitate, în pofida adoptării a
aproximativ 1 500 de directive și circa 1 
000 de regulamente;

C. întrucât după 20 de ani de la crearea sa 
oficială piața unică nu s-a realizat încă în 
totalitate, în principal pentru că statele 
membre nu au transpus sau nu au pus în 
aplicare pe deplin cele aproximativ 1 500 
de directive și circa 1 000 de regulamente;

Or. en

Amendamentul 10
Cornelis de Jong
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Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât se impune de urgență 
consolidarea guvernanței pieței unice și 
îmbunătățirea implementării și a 
controlului aplicării nomelor care o 
guvernează;

D. întrucât se impune de urgență 
consolidarea guvernanței pieței unice și 
îmbunătățirea transpunerii, a 
implementării și a controlului aplicării 
normelor care o guvernează;

Or. en

Amendamentul 11
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât piața unică ar trebui 
realizată cu maximă determinare și 
rapiditate prin intermediul echilibrului 
necesar dintre dimensiunile economică, 
socială și ambientală;

Or. it

Amendamentul 12
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât piața unică nu ar trebui să 
aibă legătură cu alte politici orizontale, 
precum protecția consumatorilor și a 
lucrătorilor, a drepturilor sociale, a 
mediului și a dezvoltării durabile;
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Or. it

Amendamentul 13
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. întrucât deplina realizare a pieței 
unice europene constituie baza pentru 
finalizarea procesului de integrare 
politică și economică a Uniunii Europene 
și asigură legătura necesară dintre zona 
euro și restul Uniunii;

Or. it

Amendamentul 14
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul Dd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dd. întrucât piața unică ar trebui să 
desfășoare pe deplin rolul său de 
promovare a creșterii și a ocupării forței 
de muncă în vederea realizării unei 
economii sociale de piață înalt 
competitivă;

Or. it

Amendamentul 15
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în pofida angajamentelor 
politice asumate la cel mai înalt nivel și a 
eforturilor depuse de Comisie și de statele 
membre, deficitul mediu în materie de 
transpunere a crescut de la 0,7 % în 2009 la 
1,2 % în februarie 2012;

E. întrucât, în pofida angajamentelor 
politice asumate la cel mai înalt nivel și a 
eforturilor depuse de Comisie și de statele 
membre, deficitul mediu în materie de 
transpunere a crescut de la 0,7 % în 2009 la 
1,2 % în februarie 2012, ceea ce este 
inacceptabil și duce la o lipsă de încredere 
față de Uniune, în general, și față de piața 
unică, în special;

Or. en

Amendamentul 16
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în pofida angajamentelor 
politice asumate la cel mai înalt nivel și a 
eforturilor depuse de Comisie și de statele 
membre, deficitul mediu în materie de 
transpunere a crescut de la 0,7 % în 2009 la 
1,2 % în februarie 2012;

E. întrucât, în pofida angajamentelor 
politice asumate la cel mai înalt nivel și a 
eforturilor depuse de Comisie și de statele 
membre, deficitul mediu în materie de 
transpunere a crescut de la 0,7 % în 2009 la 
1,2 % în februarie 2012 și, în urma unui 
anumit progres înregistrat în ultimele 
luni, a ajuns acum la 0,9 %;

Or. en

Amendamentul 17
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât piața unică – piatra de temelie a 
Uniunii – și buna sa funcționare ca 

F. întrucât piața unică – piatra de temelie a 
Uniunii – și buna sa funcționare ca 
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fundament și cadru pentru o redresare 
economică și socială în Europa au o 
importanță absolută;

fundament și cadru pentru o redresare 
economică și socială în Europa au o 
importanță absolută; întrucât redresarea 
socială poate fi garantată doar prin 
respectarea și protecția drepturilor 
sociale;

Or. en

Amendamentul 18
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât angajamentul Comisiei față 
de o politică de toleranță zero privind 
lipsa de conformitate cu Directiva 
2006/123/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind serviciile în cadrul pieței interne1

ar trebui să fie susținut cu tărie;
__________________
1 JO L 376, 27.12.2006, p. 36.

Or. en

Amendamentul 19
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât un spirit de inițiativă puternic 
din partea tuturor instituțiilor europene și 
asumarea politică clară a obiectivelor de 
către statele membre sunt încă necesare 
pentru a elimina restricțiile rămase care 
afectează libertățile pieței unice;

I. întrucât strategia privind piața unică ar 
trebui coordonată și bazată pe un acord 
pragmatic, cuprinzător și de mare 
anvergură, susținut de toate statele 
membre și instituțiile europene; întrucât 
un spirit de inițiativă puternic din partea 
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tuturor instituțiilor europene și asumarea 
politică clară a obiectivelor de către statele 
membre sunt încă necesare pentru a 
elimina restricțiile rămase care afectează 
libertățile pieței unice în vederea 
restabilirii credibilității și încrederii în 
piața unică;

Or. en

Amendamentul 20
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât un spirit de inițiativă puternic 
din partea tuturor instituțiilor europene și 
asumarea politică clară a obiectivelor de 
către statele membre sunt încă necesare 
pentru a elimina restricțiile rămase care 
afectează libertățile pieței unice;

I. întrucât un spirit de inițiativă puternic 
din partea tuturor instituțiilor europene și 
asumarea politică clară a obiectivelor de 
către statele membre sunt încă necesare 
pentru a pune în aplicare și a asigura pe 
deplin respectarea directivelor și a 
regulamentelor privind piața unică;

Or. en

Amendamentul 21
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât președintele Consiliului 
European a subliniat, în raportul său din 
26 iunie 2012, menționat mai sus, 
importanța compatibilității depline cu 
piața unică, precum și a deschiderii și 
transparenței în procesul către o uniune 
economică și monetară mai profundă;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 22
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât, pentru a elimina restricțiile 
care împiedică accesul și concurența, sunt 
necesare în acest moment acțiuni concrete, 
atât la nivelul statelor membre, cât și la 
nivelul Uniunii, precum și reforme 
concrete care să creeze o libertate 
autentică de circulație a bunurilor, a 
persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor 
în Europa;

K. întrucât încă sunt necesare acțiuni 
concrete, atât la nivelul statelor membre, 
cât și la nivelul Uniunii, pentru a pune pe 
deplin în aplicare libertatea de circulație a 
bunurilor, a persoanelor, a serviciilor și a 
capitalurilor în Uniune;

Or. en

Amendamentul 23
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât Comisia ar trebui să opteze, în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
și ori de câte ori este necesar, dar în 
principal în cazurile în care nu este 
nevoie de o marjă de flexibilitate pentru a 
pune în aplicare legislația Uniunii, în 
favoarea regulamentelor, și nu a 
directivelor, ca instrument juridic preferat 
pentru reglementarea pieței unice;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 24
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât Comisia ar trebui să aibă în 
vedere introducerea unui „test al pieței 
unice” la nivelul statelor membre, cu 
scopul de a determina dacă noua 
legislație adoptată la nivel național poate 
avea un impact negativ asupra pieței 
unice; întrucât ar trebui avută în vedere o 
revizuire a Directivei 98/34/CE în vederea 
extinderii domeniului său de aplicare la 
servicii și la alte sectoare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 25
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât Comisia ar trebui să aibă în 
vedere introducerea unui „test al pieței 
unice” la nivelul statelor membre, cu 
scopul de a determina dacă noua legislație 
adoptată la nivel național poate avea un 
impact negativ asupra pieței unice; întrucât 
ar trebui avută în vedere o revizuire a 
Directivei 98/34/CE în vederea extinderii 
domeniului său de aplicare la servicii și la 
alte sectoare;

N. întrucât Comisia ar trebui să aibă în 
vedere introducerea unui „test al pieței 
unice” la nivelul statelor membre, cu 
scopul de a determina dacă noua legislație 
adoptată la nivel național poate avea un 
impact negativ asupra pieței unice; întrucât 
ar trebui avută în vedere o revizuire a
Directivei 98/34/CE în vederea extinderii 
domeniului său de aplicare la servicii și la 
alte sectoare, a creării unui instrument 
orizontal, a consolidării naturii sale 
obligatorii atunci când Comisia prezintă o 
opinie detaliată privind un proiect de lege 
și a asigurării aplicării sale în vederea 
remedierii aplicării nesatisfăcătoare a 
legislației Uniunii la nivel local;



PE500.429v02-00 14/61 AM\919323RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 26
Emma McClarkin

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât Comisia ar trebui să aibă în 
vedere introducerea unui „test al pieței 
unice” la nivelul statelor membre, cu 
scopul de a determina dacă noua legislație 
adoptată la nivel național poate avea un 
impact negativ asupra pieței unice; întrucât 
ar trebui avută în vedere o revizuire a 
Directivei 98/34/CE în vederea extinderii 
domeniului său de aplicare la servicii și la 
alte sectoare;

N. întrucât Comisia ar trebui să introducă 
un „test al pieței unice” la nivelul statelor 
membre, cu scopul de a determina dacă 
noua legislație adoptată la nivel național 
poate avea un impact negativ asupra 
funcționării eficiente a pieței unice; 
întrucât ar trebui avută în vedere o 
revizuire a Directivei 98/34/CE în vederea 
extinderii domeniului său de aplicare la 
servicii și la alte sectoare;

Or. en

Amendamentul 27
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât este esențial să se realizeze o 
cooperare administrativă între statele 
membre într-o manieră eficientă, eficace și 
rentabilă, așa cum se întâmplă în cazul 
sistemului de informare al pieței interne 
(IMI).

O. întrucât este esențial să se realizeze o 
cooperare administrativă între statele 
membre într-o manieră eficientă, eficace și 
rentabilă, așa cum se întâmplă în cazul 
sistemului de informare al pieței interne 
(IMI); întrucât IMI ar trebui să fie 
întotdeauna utilizat și în alte domenii în 
vederea consolidării funcționalității sale 
și a reducerii birocrației, a creșterii 
transparenței și a asigurării oportunității 
pentru toți actorii din cadrul pieței unice 
de a culege pe deplin beneficiile sale;
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Or. en

Amendamentul 28
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât statele membre ar trebui să 
transpună directivele în mod coerent și să 
adopte toate dispozițiile noi cu privire la un 
act legislativ al Uniunii în comun și 
concomitent pentru a se asigura că 
transpunerea reflectă compromisul 
convenit la nivelul Uniunii;

P. întrucât statele membre trebuie să 
transpună directivele în mod coerent și să 
adopte toate dispozițiile noi cu privire la un 
act legislativ al Uniunii în comun și 
concomitent pentru a se asigura că 
transpunerea reflectă compromisul 
convenit la nivelul Uniunii, având în 
vedere că punerea în aplicare și 
conformitatea defectuoase duc la o lipsă 
de încredere față de Uniune și la 
denaturarea concurenței în cadrul pieței 
unice;

Or. en

Amendamentul 29
Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât statele membre ar trebui să 
transpună directivele în mod coerent și să 
adopte toate dispozițiile noi cu privire la un 
act legislativ al Uniunii în comun și 
concomitent pentru a se asigura că 
transpunerea reflectă compromisul 
convenit la nivelul Uniunii;

P. întrucât fiecare stat membru ar trebui să 
transpună fiecare directivă în mod coerent 
și să adopte toate dispozițiile noi cu privire 
la un act legislativ al Uniunii pe deplin și 
concomitent pentru a se asigura că 
transpunerea națională a respectivului act 
reflectă compromisul convenit la nivelul 
Uniunii;

Or. en



PE500.429v02-00 16/61 AM\919323RO.doc

RO

Amendamentul 30
Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Considerentul Pa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pa. întrucât statele membre ar trebui să 
facă schimb de informații între ele și cu 
Comisia în vederea identificării ex ante a 
transpunerii incorecte și a prevenirii 
fragmentării;

Or. en

Amendamentul 31
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul Pa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pa. întrucât o transpunere inadecvată și 
cu întârziere a directivelor împiedică 
cetățenii și societățile să valorifice la 
maximum avantajele pieței unice;

Or. it

Amendamentul 32
Emma McClarkin

Propunere de rezoluție
Considerentul R

Propunerea de rezoluție Amendamentul

R. întrucât schimbul de experiență și de 
bune practici între statele membre este 
esențial pentru înțelegerea mecanismelor 

R. întrucât schimbul de experiență și de 
bune practici între statele membre este 
esențial pentru înțelegerea mecanismelor 
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naționale de aplicare a dreptului UE și 
obstacolele rămase în calea pieței unice; 
întrucât Comisia ar putea să inițieze și să 
coordoneze dincolo de SOLVIT o rețea de 
funcționari responsabili cu punerea în 
aplicare a oricărui nou act legislativ al 
Uniunii, asigurând astfel o platformă 
pentru schimburi și evaluări inter pares, 
pentru a coopera îndeaproape cu statele 
membre în scopul de a îmbunătăți calitatea 
generală a implementării; întrucât ar trebui 
promovat schimbul, între statele membre, 
de funcționari publici naționali responsabili 
cu punerea în aplicare a dreptului Uniunii, 
în scopul de a încuraja un flux mai bun de 
informații și de bune practici;

naționale de aplicare a dreptului UE și 
obstacolele rămase în calea pieței unice; 
întrucât, în vederea îndeplinirii 
angajamentelor sale de a oferi asistență 
statelor membre cu privire la 
transpunerea legislației Uniunii, Comisia 
ar putea să inițieze și să coordoneze 
dincolo de SOLVIT o rețea de funcționari 
responsabili cu punerea în aplicare a 
oricărui nou act legislativ al Uniunii, 
asigurând astfel o platformă pentru 
schimburi și evaluări inter pares, pentru a 
coopera îndeaproape cu statele membre în 
scopul de a îmbunătăți calitatea generală a 
implementării și de a soluționa problemele 
întâmpinate de statele membre; întrucât ar 
trebui promovat schimbul, între statele 
membre, de funcționari publici naționali 
responsabili cu punerea în aplicare a 
dreptului Uniunii, în scopul de a încuraja 
un flux mai bun de informații și de bune 
practici;

Or. en

Amendamentul 33
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Considerentul R

Propunerea de rezoluție Amendamentul

R. întrucât schimbul de experiență și de 
bune practici între statele membre este 
esențial pentru înțelegerea mecanismelor 
naționale de aplicare a dreptului UE și 
obstacolele rămase în calea pieței unice; 
întrucât Comisia ar putea să inițieze și să 
coordoneze dincolo de SOLVIT o rețea de 
funcționari responsabili cu punerea în 
aplicare a oricărui nou act legislativ al 
Uniunii, asigurând astfel o platformă 
pentru schimburi și evaluări inter pares, 
pentru a coopera îndeaproape cu statele 
membre în scopul de a îmbunătăți calitatea 

R. întrucât schimbul de experiență și de 
bune practici între statele membre este 
esențial pentru înțelegerea mecanismelor 
naționale de aplicare a dreptului UE și 
obstacolele rămase în calea pieței unice; 
întrucât monitorizarea punerii în aplicare 
a dreptului Uniunii este una dintre 
competențele fundamentale ale Comisiei 
și ale funcționarilor săi; întrucât Comisia 
ar putea să inițieze și să coordoneze 
dincolo de SOLVIT o rețea de funcționari 
responsabili cu punerea în aplicare a 
oricărui nou act legislativ al Uniunii, 
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generală a implementării; întrucât ar trebui 
promovat schimbul, între statele membre, 
de funcționari publici naționali responsabili 
cu punerea în aplicare a dreptului Uniunii, 
în scopul de a încuraja un flux mai bun de 
informații și de bune practici;

asigurând astfel o platformă pentru 
schimburi și evaluări inter pares, pentru a 
coopera îndeaproape cu statele membre în 
scopul de a îmbunătăți calitatea generală a 
implementării; întrucât ar trebui promovat 
schimbul, între statele membre, de 
funcționari publici naționali responsabili cu 
punerea în aplicare a dreptului Uniunii, în 
scopul de a încuraja un flux mai bun de 
informații și de bune practici;

Or. en

Amendamentul 34
Emma McClarkin

Propunere de rezoluție
Considerentul S

Propunerea de rezoluție Amendamentul

S. întrucât statisticile pur cantitative cu 
privire la implementarea legislației privind 
piața unică nu permit măsurarea calității 
implementării și a impactului deosebit al 
instrumentelor-cheie specifice asupra pieței 
unice; întrucât se impune așadar o evaluare 
politică și calitativă a implementării și a 
progreselor pieței unice, mai ales în ceea ce 
privește relevanța economică a noii 
legislații a Uniunii privind piața unică;

S. întrucât statisticile pur cantitative cu 
privire la implementarea legislației privind 
piața unică nu permit măsurarea calității 
implementării și a impactului deosebit al 
instrumentelor-cheie specifice asupra pieței 
unice; întrucât se impune așadar o evaluare 
politică și calitativă a implementării și a 
progreselor pieței unice, mai ales în ceea ce 
privește relevanța economică a noii 
legislații a Uniunii privind piața unică și 
aplicarea legislației existente;

Or. en

Amendamentul 35
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Considerentul T

Propunerea de rezoluție Amendamentul

T. întrucât o astfel de evaluare ar trebui să T. întrucât o astfel de evaluare ar trebui să 
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facă diferența între netranspunere, care 
reprezintă în mod clar o deficiență a 
statelor membre, și posibilitatea 
neconformității care se poate baza pe 
interpretare și înțelegere diferite a dreptului 
Uniunii; întrucât tratatele prevăd că numai 
Curtea Europeană de Justiție poate stabili 
în cele din urmă și în mod public 
neconformitatea legislației naționale cu 
dreptul Uniunii; întrucât Parlamentului 
European ar trebui să i se prezinte anual o 
listă a actelor legislative ale Uniunii 
netranspuse sau transpuse incorect în 
statele membre în cauză;

facă diferența între netranspunere, care 
reprezintă în mod clar o deficiență a 
statelor membre, și posibilitatea 
neconformității care se poate baza pe 
interpretare și înțelegere diferite a dreptului 
Uniunii; întrucât tratatele prevăd că numai 
Curtea Europeană de Justiție poate stabili 
în cele din urmă și în mod public 
neconformitatea legislației naționale cu 
dreptul Uniunii; întrucât, prin urmare, 
nicio altă instituție nu poate declara o 
astfel de neconformitate; întrucât
Parlamentului European ar trebui să i se 
prezinte anual o listă a actelor legislative 
ale Uniunii netranspuse sau transpuse 
incorect în statele membre în cauză;

Or. en

Amendamentul 36
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul Ua (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ua. întrucât procedurile de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor au scos la iveală 
deseori o serie de limite legate de 
conformarea în ceea ce privește 
îndeplinirea așteptărilor consumatorilor 
individuali și a societăților și întrucât ar fi 
necesar să se instituie un instrument unic 
de recurs la nivelul Uniunii care să fie 
rapid și accesibil din punct de vedere 
economic;

Or. it

Amendamentul 37
Cornelis de Jong
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Propunere de rezoluție
Considerentul V

Propunerea de rezoluție Amendamentul

V. întrucât statele membre și Consiliul 
European ar trebui așadar să continue să 
dezvolte mai departe procedurile de 
încălcare în cadrul viitoarelor revizuiri 
ale TFUE; întrucât, în acest context, ar 
trebui avute în vedere proceduri de
încălcare accelerate pentru nerespectarea 
dispozițiilor privind piața unică;

eliminat

Or. en

Amendamentul 38
Emma McClarkin

Propunere de rezoluție
Considerentul V

Propunerea de rezoluție Amendamentul

V. întrucât statele membre și Consiliul 
European ar trebui așadar să continue să 
dezvolte mai departe procedurile de 
încălcare în cadrul viitoarelor revizuiri ale 
TFUE; întrucât, în acest context, ar trebui
avute în vedere proceduri de încălcare 
accelerate pentru nerespectarea 
dispozițiilor privind piața unică;

V. întrucât statele membre și Consiliul 
European ar trebui așadar să continue să 
dezvolte mai departe procedurile de 
încălcare în cadrul viitoarelor revizuiri ale 
TFUE; întrucât, în acest context, ar putea 
fi avute în vedere proceduri de încălcare 
accelerate pentru nerespectarea 
dispozițiilor privind piața unică;

Or. en

Amendamentul 39
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Considerentul W

Propunerea de rezoluție Amendamentul

W. întrucât utilizarea proiectului EU Pilot a W. întrucât utilizarea proiectului EU Pilot a 
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avut rezultate pozitive în garantarea 
aplicării corecte a dreptului Uniunii și 
oferă soluții mai rapide la problemele 
întâmpinate de cetățeni și de întreprinderi; 
întrucât Comisia ar trebui așadar să 
promoveze utilizarea EU Pilot și să îi 
îmbunătățească în continuare eficacitatea;

avut rezultate pozitive în garantarea 
aplicării corecte a dreptului Uniunii și 
oferă soluții mai rapide la problemele 
întâmpinate de cetățeni și de întreprinderi; 
întrucât Comisia ar trebui așadar să 
promoveze utilizarea EU Pilot și să îi 
îmbunătățească în continuare eficacitatea, 
în vederea unei mai bune detectări și a 
corectării încălcărilor normelor pieței 
unice fără a fi nevoie să se recurgă la 
proceduri îndelungate de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor;

Or. en

Amendamentul 40
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Considerentul X

Propunerea de rezoluție Amendamentul

X. întrucât Comisia ar trebui să își 
intensifice acțiunile menite să asigure 
implementarea și controlul aplicării tuturor 
normelor adoptate în statele membre, 
reacționând mai prompt la avizele și 
reclamațiile cu privire la aplicarea incorectă 
a dreptului Uniunii, și să ia măsurile 
necesare în timp util pentru a elimina 
neconcordanțele existente;

X. întrucât Comisia trebuie să își 
intensifice acțiunile menite să asigure 
implementarea și controlul aplicării tuturor 
normelor adoptate în statele membre, 
reacționând mai prompt la avizele și 
reclamațiile cu privire la aplicarea incorectă 
a dreptului Uniunii, și să ia măsurile 
necesare în timp util pentru a elimina 
neconcordanțele existente;

Or. en

Amendamentul 41
Emma McClarkin

Propunere de rezoluție
Considerentul X

Propunerea de rezoluție Amendamentul

X. întrucât Comisia ar trebui să își X. întrucât Comisia ar trebui să își 
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intensifice acțiunile menite să asigure 
implementarea și controlul aplicării tuturor 
normelor adoptate în statele membre, 
reacționând mai prompt la avizele și 
reclamațiile cu privire la aplicarea incorectă 
a dreptului Uniunii, și să ia măsurile 
necesare în timp util pentru a elimina 
neconcordanțele existente;

intensifice acțiunile menite să asigure 
implementarea și controlul aplicării tuturor 
normelor adoptate în statele membre, 
reacționând mai prompt la avizele și 
reclamațiile cu privire la aplicarea incorectă 
a dreptului Uniunii, și să ia măsurile 
necesare pentru a elimina neconcordanțele 
existente;

Or. en

Amendamentul 42
Emma McClarkin

Propunere de rezoluție
Considerentul Z

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Z. întrucât acțiunile „EU sweeps”, care 
sunt acțiuni de monitorizare coordonate de 
Comisie și executate concomitent în statele 
membre de către autoritățile naționale 
relevante, s-au dovedit a fi un instrument 
util capabil să permită Comisiei și statelor 
membre să monitorizeze, prin acțiuni 
comune, aplicarea legislației privind piața 
unică transpuse deja în statele membre; 
întrucât, prin urmare, Comisia ar trebui să 
ofere statelor membre o utilizare mai 
pronunțată a acțiunilor „EU sweeps”, în 
scopul de a facilita supravegherea, 
îndeosebi din partea autorităților naționale 
mai puțin echipate și mai puțin pregătite;

Z. întrucât acțiunile „EU sweeps”, care 
sunt acțiuni de monitorizare coordonate de 
Comisie și executate concomitent în statele 
membre de către autoritățile naționale 
relevante, s-au dovedit a fi un instrument 
util capabil să permită Comisiei și statelor 
membre să monitorizeze, prin acțiuni 
comune, aplicarea legislației privind piața 
unică existente în statele membre; întrucât, 
prin urmare, Comisia ar trebui să ofere 
statelor membre o utilizare mai pronunțată 
a acțiunilor „EU sweeps”, în scopul de a 
facilita supravegherea, îndeosebi din partea 
autorităților naționale mai puțin echipate și 
mai puțin pregătite;

Or. en

Amendamentul 43
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Considerentul Z
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Z. întrucât acțiunile „EU sweeps”, care 
sunt acțiuni de monitorizare coordonate de 
Comisie și executate concomitent în statele 
membre de către autoritățile naționale 
relevante, s-au dovedit a fi un instrument 
util capabil să permită Comisiei și statelor 
membre să monitorizeze, prin acțiuni 
comune, aplicarea legislației privind piața 
unică transpuse deja în statele membre; 
întrucât, prin urmare, Comisia ar trebui să 
ofere statelor membre o utilizare mai 
pronunțată a acțiunilor „EU sweeps”, în 
scopul de a facilita supravegherea, 
îndeosebi din partea autorităților naționale 
mai puțin echipate și mai puțin pregătite;

Z. întrucât acțiunile „EU sweeps”, care 
sunt acțiuni de monitorizare coordonate de 
Comisie și executate concomitent în statele 
membre de către autoritățile naționale 
relevante, s-au dovedit a fi un instrument 
util capabil să permită Comisiei și statelor 
membre să monitorizeze, prin acțiuni 
comune, aplicarea legislației privind piața 
unică transpuse deja în statele membre; 
întrucât cele mai recente acțiuni „EU 
sweeps” au permis detectarea, de 
exemplu, a unei conformități defectuoase 
cu normele în materie de protecție a 
consumatorilor în sectorul bancar din 
Uniune; întrucât, prin urmare, Comisia ar 
trebui să ofere statelor membre o utilizare 
mai pronunțată a acțiunilor „EU sweeps”, 
în scopul de a facilita supravegherea, 
îndeosebi din partea autorităților naționale 
mai puțin echipate și mai puțin pregătite; 
întrucât este necesar să se ia în 
considerare coordonarea de acțiuni 
„EU sweeps” în alte domenii și să se 
extindă astfel încât să cuprindă și produse 
și servicii care nu sunt online;

Or. en

Amendamentul 44
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle 

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4 a (nou) (după considerentul Z)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actele privind piața unică

Or. en
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Amendamentul 45
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle 

Propunere de rezoluție
Considerentul Za (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Za. întrucât Actele privind piața unică fac 
parte din eforturile de consolidare a 
guvernării pieței unice prin îmbunătățirea 
și coordonarea mai bună în special a 
etapei prelegislative;

Or. en

Amendamentul 46
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Considerentul Zb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Zb. întrucât Actul privind piața unică I a 
constituit o strategie transversală 
importantă pentru remedierea 
deficiențelor majore rămase ale pieței 
unice; întrucât acest plan de acțiune a 
determinat la nivel orizontal măsuri 
legislative și nelegislative concrete care au 
capacitatea de a declanșa potențialele de 
creștere neutilizate și de a îndepărta 
obstacolele existente în calea pieței unice;

Or. en

Amendamentul 47
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle 

Propunere de rezoluție
Considerentul Zc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Zc. întrucât Actul privind piața unică II 
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continuă această abordare prin 
identificarea rețelelor integrate, a 
mobilității cetățenilor și întreprinderilor, a 
economiei digitale și a antreprenoriatului 
social alături de încrederea 
consumatorilor ca fiind cele patru axe 
pentru creșterea viitoare; întrucât 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să analizeze în 
profunzime fiecare dintre măsurile 
prevăzute și potențialele lor de a obține o 
economie socială de piață foarte 
competitivă și să lucreze la o adoptare și o 
implementare rapide;

Or. en

Amendamentul 48
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle 

Propunere de rezoluție
Considerentul Zd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Zd. întrucât abordările orizontale viitoare 
ar trebui să analizeze finalizarea pieței 
digitale unice pentru a permite cetățenilor 
să beneficieze pe deplin de soluțiile 
digitale și pentru a asigura 
competitivitatea întreprinderilor din 
Uniune;

Or. en

Amendamentul 49
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul Za (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Za. întrucât metoda ciclică a prezentării 
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ar trebui, în mod cert, să fie valorizată în 
mod pozitiv, întrucât permite identificarea 
și punerea în discuție periodică a 
priorităților pentru dezvoltarea pieței 
interne;

Or. it

Amendamentul 50
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul Zb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Zb. întrucât, în propunerile prezentate de 
Comisie, se observă anumite progrese, 
însă mai sunt încă necesare eforturi 
ulterioare privind viziunea pe termen lung 
și perspectiva;

Or. it

Amendamentul 51
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul Zc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Zc. întrucât Actul privind piața unică ar 
trebui să abordeze și problemele 
socioeconomice din UE și ar trebui să 
contribuie la crearea unei piețe aflate în 
serviciul cetățenilor;

Or. it

Amendamentul 52
Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de rezoluție
Considerentul Zd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Zd. întrucât, în cadrul Actului privind 
piața unică II este favorabilă propunerea 
de a pune în aplicare dreptul fiecărui 
cetățean la accesul la un cont bancar de 
bază și este necesar ca această propunere 
să fie implementată printr-un instrument 
legislativ;

Or. it

Amendamentul 53
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul Ze (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ze. întrucât este importantă propunerea 
de revizuire a directivei privind serviciile 
de plată și o inițiativă legislativă privind 
comisioanele bancare multilaterale pentru 
a crea o piață europeană a plăților 
electronice care să promoveze interesele și 
să protejeze drepturile consumatorilor și 
care să fie mai puțin fragmentată, mai 
deschisă, competitivă;

Or. it

Amendamentul 54
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul Zf (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Zf. întrucât ideea de a propune măsuri 
pentru a facilita investițiile pe termen 
lung în economia reală merge în direcția 
corectă, atât în ceea ce privește crearea 
unor stimulente și impulsuri în vederea 
creșterii, cât și în ceea ce privește 
garantarea economiei private;

Or. it

Amendamentul 55
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul Zg (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Zg. întrucât Comisia ar trebui să dea curs, 
în mod prioritar, propunerilor deja 
incluse în Actul privind piața unică și, în 
special, recursului colectiv, 
instrumentului orizontal pentru 
supravegherea pieței, transparenței 
comisioanelor bancare și informațiilor 
financiare din partea societăților; 

Or. it

Amendamentul 56
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul AA

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AA. întrucât Comisia își propune să își 
concentreze activitățile pe instrumente și 
domenii-cheie specifice; întrucât, pentru a 
realiza progrese concrete în ceea ce 

AA. întrucât Comisia își propune să își 
concentreze activitățile pe instrumente și 
domenii-cheie specifice; întrucât, pentru a 
realiza progrese concrete în ceea ce 
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privește aplicarea normelor pieței interne, 
este necesară însă o concentrare mai 
pronunțată asupra unui număr limitat de 
instrumente și de acțiuni; întrucât piața 
unică digitală, sectorul energetic și 
achizițiile publice figurează printre cele 
mai importante domenii-cheie; întrucât 
astfel de domenii și instrumente-cheie ar 
putea fi revizuite anual, pentru ca actualele 
evoluții din statele membre și procesele 
decizionale dintre instituțiile Uniunii, în 
special domeniile relevante din punct de 
vedere economic – pe baza unei evaluări 
științifice – pentru piața unică să fie corect 
reflectate și luate în considerare;

privește aplicarea normelor pieței interne, 
este necesară însă o concentrare mai 
pronunțată asupra unui număr limitat de 
instrumente și de acțiuni; întrucât aspectele 
rămase nerezolvate referitoare la 
drepturile sociale și acțiunea colectivă, 
piața unică digitală, sectorul energetic și 
achizițiile publice figurează printre cele 
mai importante domenii-cheie; întrucât 
astfel de domenii și instrumente-cheie ar 
putea fi revizuite anual, pentru ca actualele 
evoluții din statele membre și procesele 
decizionale dintre instituțiile Uniunii, în 
special domeniile relevante din punct de 
vedere economic – pe baza unei evaluări 
științifice – pentru piața unică să fie corect 
reflectate și luate în considerare;

Or. en

Amendamentul 57
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Considerentul AA

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AA. întrucât Comisia își propune să își 
concentreze activitățile pe instrumente și 
domenii-cheie specifice; întrucât, pentru a 
realiza progrese concrete în ceea ce 
privește aplicarea normelor pieței interne, 
este necesară însă o concentrare mai 
pronunțată asupra unui număr limitat de 
instrumente și de acțiuni; întrucât piața 
unică digitală, sectorul energetic și
achizițiile publice figurează printre cele 
mai importante domenii-cheie; întrucât 
astfel de domenii și instrumente-cheie ar 
putea fi revizuite anual, pentru ca actualele 
evoluții din statele membre și procesele 
decizionale dintre instituțiile Uniunii, în 
special domeniile relevante din punct de 
vedere economic – pe baza unei evaluări 
științifice – pentru piața unică să fie corect 

AA. întrucât Comisia își propune să își 
concentreze activitățile pe instrumente și 
domenii-cheie specifice; întrucât, pentru a 
realiza progrese concrete în ceea ce 
privește aplicarea normelor pieței interne, 
este necesară însă o concentrare mai 
pronunțată asupra unui număr limitat de 
instrumente și de acțiuni; întrucât piața 
unică digitală, sectorul serviciilor, sectorul 
energetic, achizițiile publice, cercetarea și 
inovarea figurează printre cele mai 
importante domenii-cheie; întrucât astfel 
de domenii și instrumente-cheie ar putea fi 
revizuite anual, pentru ca actualele evoluții 
din statele membre și procesele decizionale 
dintre instituțiile Uniunii, în special 
domeniile relevante din punct de vedere 
economic – pe baza unei evaluări științifice 
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reflectate și luate în considerare; – pentru piața unică să fie corect reflectate 
și luate în considerare;

Or. en

Amendamentul 58
Constance Le Grip, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Considerentul AA

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AA. întrucât Comisia își propune să își 
concentreze activitățile pe instrumente și 
domenii-cheie specifice; întrucât, pentru a 
realiza progrese concrete în ceea ce 
privește aplicarea normelor pieței interne, 
este necesară însă o concentrare mai 
pronunțată asupra unui număr limitat de 
instrumente și de acțiuni; întrucât piața 
unică digitală, sectorul energetic și 
achizițiile publice figurează printre cele 
mai importante domenii-cheie; întrucât 
astfel de domenii și instrumente-cheie ar 
putea fi revizuite anual, pentru ca actualele 
evoluții din statele membre și procesele 
decizionale dintre instituțiile Uniunii, în 
special domeniile relevante din punct de 
vedere economic – pe baza unei evaluări 
științifice – pentru piața unică să fie corect 
reflectate și luate în considerare;

AA. întrucât Comisia își propune să își 
concentreze activitățile pe instrumente și 
domenii-cheie specifice; întrucât, pentru a 
realiza progrese concrete în ceea ce 
privește aplicarea normelor pieței interne, 
este necesară însă o concentrare mai 
pronunțată asupra unui număr limitat de 
instrumente și de acțiuni; întrucât piața 
unică digitală, sectorul energetic, achizițiile
publice și consolidarea mobilității 
cetățenilor și a specialiștilor figurează 
printre cele mai importante domenii-cheie; 
întrucât astfel de domenii și instrumente-
cheie ar putea fi revizuite anual, pentru ca 
actualele evoluții din statele membre și 
procesele decizionale dintre instituțiile 
Uniunii, în special domeniile relevante din 
punct de vedere economic – pe baza unei 
evaluări științifice – pentru piața unică să 
fie corect reflectate și luate în considerare;

Or. fr

Amendamentul 59
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul AAa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

AAa. întrucât elaborarea unei metodologii 
utilizate pentru definirea domeniilor-cheie 
pentru aprofundarea pieței interne este 
favorabilă și întrucât este necesară o 
revizuire periodică a ei care să țină cont 
de obiectivele și de perspectivele de 
creștere; 

Or. it

Amendamentul 60
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul AAb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AAb. întrucât mai rămân multe de realizat 
în sectorul serviciilor, începând cu 
deplina implementare a Directivei privind 
serviciile, însoțită de atenția care trebuie 
acordată respectării drepturilor 
lucrătorilor;

Or. it

Amendamentul 61
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul AAc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AAc. întrucât se întreprind noi acțiuni 
pentru o reglementare a serviciilor 
financiare care să asigure o informare și 
o protecție a consumatorilor adecvate, să 
permită o evaluare transparentă a 
produselor financiare, în special a celor 
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riscante și să prevadă posibilitatea unor 
soluții alternative ale litigiilor și 
recursurilor colective care să garanteze 
despăgubiri și rambursări efective pentru 
consumatori;

Or. it

Amendamentul 62
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul AAd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AAd. întrucât o infrastructură europeană 
a transporturilor integrată, interoperabilă 
și accesibilă este un element esențial 
pentru garantarea funcționării efective a 
competitivității pieței unice; 

Or. it

Amendamentul 63
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul AAe (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AAe. întrucât crearea unei piețe interne a 
energiei este un element strategic care 
urmărește reducerea dependenței 
aprovizionării externe, esențială pentru 
creșterea economică, pentru 
competitivitatea societăților și pentru 
reducerea prețurilor pentru cetățeni;

Or. it
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Amendamentul 64
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul AAf (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AAf. întrucât este necesar să se dea un 
impuls ulterior pieței unice digitale, în 
cadrul căreia sunt întotdeauna garantate 
și actualizate mecanismele de 
transparență și protecție a 
consumatorilor, inclusiv în vederea 
consolidării încrederii în noile mijloace; 

Or. it

Amendamentul 65
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul AAg (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AAg. întrucât o politică industrială 
ambițioasă ar reprezenta un element 
esențial pentru consolidarea economiei 
reale și sprijinul pentru o creștere 
durabilă însoțită de ocuparea forței de 
muncă și, prin urmare, ar trebui, de 
asemenea, luată în considerare printre 
domeniile-cheie din centrul atenției;

Or. it

Amendamentul 66
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul AAh (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

AAh. întrucât statele membre și instituțiile 
UE ar trebui să se concentreze pe 
adoptarea și pe punerea în aplicare rapidă 
a prevederilor legislative privind 
domeniile-cheie, esențiale pentru 
creșterea și crearea de locuri de muncă, 
astfel cum a fost subliniat în Compact for 
Growth and Jobs;

Or. it

Amendamentul 67
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul AAi (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AAi. întrucât cetățenii europeni nu au 
beneficiat încă la maximum de potențialul 
pieței unice în multe sectoare, în special 
în cel al liberei circulații a persoanelor și 
a lucrătorilor;

Or. it

Amendamentul 68
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Considerentul AB

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AB. întrucât cetățenii și antreprenorii 
europeni, în special întreprinderile mici și 
mijlocii din toate statele membre, ar trebui 
invitați să facă sugestii cu privire la 
modalitățile optime de realizare deplină a 
pieței unice și întrucât toate instituțiile ar 

AB. întrucât cetățenii și antreprenorii 
europeni, în special întreprinderile mici și 
mijlocii din toate statele membre, ar trebui 
invitați să facă sugestii cu privire la 
modalitățile optime de realizare deplină a 
pieței unice și întrucât toate instituțiile ar 
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trebui încurajate să instituie în acest scop 
un proces de discuții și consultări publice;

trebui încurajate să instituie o consultare 
publică și un dialog cu societatea civilă 
pentru a garanta că nevoile cetățenilor, 
ale consumatorilor și ale întreprinderilor 
sunt avute în vedere în mod adecvat și că 
politicile propuse aduc valoare adăugată 
pentru cetățeni;

Or. en

Amendamentul 69
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Considerentul AB

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AB. întrucât cetățenii și antreprenorii
europeni, în special întreprinderile mici și 
mijlocii din toate statele membre, ar trebui 
invitați să facă sugestii cu privire la 
modalitățile optime de realizare deplină a 
pieței unice și întrucât toate instituțiile ar 
trebui încurajate să instituie în acest scop 
un proces de discuții și consultări publice;

AB. întrucât cetățenii europeni, în special
studenții și specialiștii, antreprenorii, 
inclusiv întreprinderile mici și mijlocii din 
toate statele membre, ar trebui invitați să 
facă sugestii cu privire la modalitățile 
optime de realizare deplină a pieței unice și 
întrucât toate instituțiile ar trebui încurajate 
să instituie în acest scop un proces de 
discuții și consultări publice;

Or. fr

Amendamentul 70
Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Considerentul AB

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AB. întrucât cetățenii și antreprenorii 
europeni, în special întreprinderile mici și 
mijlocii din toate statele membre, ar trebui 
invitați să facă sugestii cu privire la 
modalitățile optime de realizare deplină a 
pieței unice și întrucât toate instituțiile ar 

AB. întrucât cetățenii și antreprenorii 
europeni din toate statele membre ar trebui 
invitați să facă sugestii cu privire la 
modalitățile optime de realizare deplină a 
pieței unice și întrucât toate instituțiile ar 
trebui încurajate să instituie în acest scop 
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trebui încurajate să instituie în acest scop 
un proces de discuții și consultări publice;

un proces de discuții și consultări publice;

Or. en

Amendamentul 71
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul ABa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ABa. întrucât piața unică ar trebui să 
pună în centrul atenției drepturile tuturor 
actorilor, nu numai în ceea ce privește 
funcția lor de consumatori sau 
întreprinderi, dar și de cetățeni și 
lucrători;

Or. it

Amendamentul 72
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul ABb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ABb. întrucât este importantă o implicare 
mai intensă și mai timpurie a părților 
sociale și a tuturor părților interesate în 
conceperea, adoptarea, implementarea și 
monitorizarea măsurilor care urmăresc 
promovarea creșterii și a drepturilor 
cetățenilor în cadrul pieței unice;

Or. it

Amendamentul 73
Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de rezoluție
Considerentul ABc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ABc. întrucât strategia privind piața unică 
ar trebui să consolideze bunăstarea 
socială și drepturile lucrătorilor și să 
asigure condiții de muncă echitabile 
pentru toți cetățenii europeni;

Or. it

Amendamentul 74
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul ABd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ABd. întrucât dialogul cu părțile sociale și 
cu societatea civilă este esențial pentru a 
restabili încrederea în piața unică și sunt 
necesare, de asemenea, idei noi, bazate 
inclusiv pe forme de participare online și 
pe practici de e-democracy care urmăresc 
îmbunătățirea eficientă a acestui dialog;

Or. it

Amendamentul 75
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul ACa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ACa. întrucât îmbunătățirea cadrului 
guvernanței economice ar trebui să se 
bazeze pe un ansamblu de politici 
interconectate și reciproc coerente care să 
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stimuleze creșterea și ocuparea forței de 
muncă și întrucât deplina dezvoltare a 
pieței interne constituie un element 
necesar pentru ca acest lucru să fie 
posibil;

Or. it

Amendamentul 76
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul ACb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ACb. întrucât Comisia ar trebui să 
controleze finalizarea pieței unice și 
implementarea efectivă a prevederilor din 
acest domeniu în cadrul exercițiului 
financiar anual al semestrului european, 
ținând cont de check-up-ul anual privind 
guvernanța mecanismelor de notificare a 
cadrului de evaluare; întrucât controlul 
anual ar trebui să evalueze măsura în 
care consumatorii și întreprinderile 
beneficiază de avantajele piețe unice și să 
se semnaleze obstacolele din calea 
funcționării acesteia;

Or. it

Amendamentul 77
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul ACc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ACc. întrucât fiecare sesiune de 
primăvară a Consiliului European ar 
trebui să fie destinată evaluării stării 
pieței unice și însoțită de un proces de 
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monitorizare;

Or. it

Amendamentul 78
Emma McClarkin

Propunere de rezoluție
Considerentul AD

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AD. întrucât se impune o analiză 
individuală a fiecărui stat pentru a 
identifica eficiențele în materie de 
transpunere, implementare și aplicare și 
pentru a le aborda prin recomandări 
specifice fiecărei țări;

AD. întrucât se impune o analiză 
individuală a fiecărui stat pentru a 
identifica deficiențele în materie de 
transpunere, implementare și aplicare și, 
atunci când sunt susținute de date 
economice solide, pentru a le aborda prin 
recomandări specifice fiecărei țări;

Or. en

Amendamentul 79
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Considerentul AD

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AD. întrucât se impune o analiză 
individuală a fiecărui stat membru pentru a 
identifica eficiențele în materie de 
transpunere, implementare și aplicare și 
pentru a le aborda prin recomandări 
specifice fiecărei țări;

AD. întrucât se impune o analiză 
individuală a fiecărui stat membru, prin 
dezvoltarea unei consultări din ce în ce 
mai strânse cu parlamentele naționale,
pentru a identifica eficiențele în materie de 
transpunere, implementare și aplicare și 
pentru a le aborda prin recomandări 
specifice fiecărei țări;

Or. fr
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Amendamentul 80
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul ADa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ADa. întrucât realizarea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020, la care trebuie să 
contribuie semestrul european, depinde de 
deplina dezvoltare a potențialului pieței 
unice, de angajamentul Uniunii Europene 
în ansamblul său și de participarea în 
comun efectivă a statelor membre;

Or. it

Amendamentul 81
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul ADb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ADb. întrucât semestrul european ar 
trebui să fie legat într-un mod mai 
sistematic de inițiativele Uniunii 
Europene în curs de desfășurare și ar 
trebui să țină cont de finalizarea pieței 
unice pentru a asigura coerența politicii 
economice europene, în special pentru a 
garanta convergența necesară între țări 
care aparțin și țări care nu aparțin zonei 
euro;

Or. it

Amendamentul 82
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul ADc (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

ADc. întrucât calitatea programelor 
naționale de reformă din cadrul 
semestrului european variază mult prin 
materialitatea, transparența, 
aplicabilitatea și caracterul complet și 
această contribuție ar trebui aprofundată, 
îmbunătățită și făcută suficient de 
ambițioasă pentru realizarea obiectivelor 
de integrare economică și finalizare a 
pieței interne;

Or. it

Amendamentul 83
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul ADd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ADd. întrucât statelor membre ar trebui 
să le fie furnizate informații pe cât posibil 
detaliate inclusiv cu privire la metodele de 
aplicare și de implementare a legislației în 
domeniile-cheie ale pieței interne;

Or. it

Amendamentul 84
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul ADe (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ADe. întrucât este necesară o nouă 
metodologie care ar trebui aplicată în 
cazul semestrului european, care să 
constea în discutarea priorităților pieței 
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interne în același timp cu cele economice 
și privind bilanțul, creând o legătură între 
ele, împreună cu cele referitoare la 
ocuparea forței de muncă și sociale, într-
un cadru unic integrat de coordonare;

Or. it

Amendamentul 85
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul ADf (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ADf. întrucât recomandările specifice 
fiecărei țări ar trebui să țină cont de 
starea de avansare și de metodele de 
aplicare a legislației pieței interne, cu 
referire în special la domeniile-cheie și la 
prioritățile identificate anual;

Or. it

Amendamentul 86
Emma McClarkin

Propunere de rezoluție
Considerentul AE

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AE. întrucât evaluarea stării pieței unice ar 
trebui să devină parte integrantă a 
semestrului european, prin crearea unui 
pilon al guvernanței pieței unice în paralel 
cu pilonul guvernanței economice; întrucât 
propunerea Comisiei de a pregăti un raport 
anual referitor la integrarea pieței unice 
care contribuie la formularea de 
recomandări specifice fiecărei țări ar putea 
crea bazele unui viitor ciclu anual al pieței 
unice în cadrul semestrului european,

AE. întrucât evaluarea stării pieței unice ar 
trebui să devină parte integrantă a 
semestrului european, prin crearea unui 
pilon al guvernanței pieței unice în paralel 
cu pilonul guvernanței economice; întrucât 
propunerea Comisiei de a pregăti un raport 
anual referitor la integrarea pieței unice 
care contribuie la baza de date care susține 
formularea de recomandări specifice 
fiecărei țări ar putea crea bazele unui viitor 
ciclu anual al pieței unice în cadrul 
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semestrului european;

Or. en

Amendamentul 87
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Considerentul AE

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AE. întrucât evaluarea stării pieței unice ar 
trebui să devină parte integrantă a 
semestrului european, prin crearea unui 
pilon al guvernanței pieței unice în paralel 
cu pilonul guvernanței economice; întrucât 
propunerea Comisiei de a pregăti un raport 
anual referitor la integrarea pieței unice 
care contribuie la formularea de 
recomandări specifice fiecărei țări ar putea 
crea bazele unui viitor ciclu anual al pieței 
unice în cadrul semestrului european,

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 88
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul AEa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AEa. întrucât introducerea semestrului 
european ar trebui să se realizez cu 
implicarea deplină a parlamentelor 
naționale și luând în considerare, de 
asemenea, necesitatea ca semestrul
european să se desfășoare fără a aduce 
prejudicii prerogativelor Parlamentului 
European;

Or. it
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Amendamentul 89
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul AEb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AEb. întrucât este important să fie pusă la 
punct o agendă ambițioasă pentru 
consumatori, care să cuprindă intervenții 
legislative și strategice și să urmărească 
responsabilizarea consumatorului mediu, 
precum și să protejeze mai mult 
consumatorii vulnerabili;

Or. it

Amendamentul 90
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Considerentul AEc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AEc. întrucât este necesar să se 
încurajeze Comisia în vederea instituirii 
unui sistem unic de supraveghere a pieței 
pentru toate produsele, în baza unui 
pachet legislativ care să respecte atât 
Directiva privind siguranța generală a 
produselor, cât și regulamentul privind 
supravegherea pieței; întrucât sistemul 
respectiv este legat în mod decisiv de 
activitatea vamală și este important să fie 
alocate resursele necesare astfel încât 
activitățile de supraveghere a pieței să fie 
eficiente;

Or. it
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Amendamentul 91
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil, pe baza articolului 26 
alineatul (3) din TFUE, o propunere pentru 
un act care să vizeze consolidarea 
guvernanței pieței unice, urmând 
recomandările detaliate enunțate în anexa 
la acesta;

1. solicită Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil, pe baza articolului 26 
alineatul (3) din TFUE și coroborat cu 
articolul 114 din TFUE și cu alte temeiuri 
juridice relevante, o propunere pentru un 
act care să vizeze consolidarea guvernanței 
pieței unice, urmând recomandările 
detaliate enunțate în anexa la acesta;

Or. en

Amendamentul 92
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Ar trebui prezentată o propunere de act, 
pe baza articolului 26 alineatul (3) din 
TFUE și coroborat cu alte temeiuri juridice 
relevante, care să vizeze stabilirea 
orientărilor și a altor condiții necesare 
pentru consolidarea guvernanței pieței 
unice, în scopul de a contribui la garantarea 
funcționării pieței interne a Uniunii și de a 
promova creșterea economică în Europa.

– Ar trebui prezentată o propunere de act, 
pe baza articolului 26 alineatul (3) din 
TFUE și coroborat cu articolul 114 din 
TFUE și cu alte temeiuri juridice 
relevante, care să vizeze stabilirea 
orientărilor și a altor condiții necesare 
pentru consolidarea guvernanței pieței 
unice, în scopul de a contribui la garantarea 
funcționării pieței interne a Uniunii și de a 
promova creșterea economică în Europa.

Or. en

Amendamentul 93
Emma McClarkin
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Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Ar trebui prezentată o propunere de act, 
pe baza articolului 26 alineatul (3) din 
TFUE și coroborat cu alte temeiuri juridice 
relevante, care să vizeze stabilirea 
orientărilor și a altor condiții necesare 
pentru consolidarea guvernanței pieței 
unice, în scopul de a contribui la garantarea 
funcționării pieței interne a Uniunii și de a 
promova creșterea economică în Europa.

– Ar trebui prezentată o propunere de act, 
pe baza articolului 26 alineatul (3) din 
TFUE și coroborat cu alte temeiuri juridice 
relevante, care să vizeze stabilirea 
orientărilor și a altor condiții necesare 
pentru consolidarea guvernanței pieței 
unice, în scopul de a contribui la garantarea 
funcționării pieței unice a Uniunii și de a 
promova creșterea economică în Europa.
(Amendament orizontal vizând înlocuirea 
termenului „piață internă” cu „piață 
unică”.)

Or. en

Amendamentul 94
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 1 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Ar trebui prezentată o propunere de act, 
pe baza articolului 26 alineatul (3) din 
TFUE și coroborat cu alte temeiuri juridice 
relevante, care să vizeze stabilirea 
orientărilor și a altor condiții necesare 
pentru consolidarea guvernanței pieței 
unice, în scopul de a contribui la garantarea 
funcționării pieței interne a Uniunii și de a 
promova creșterea economică în Europa.

– Ar trebui prezentată o propunere de act, 
pe baza articolului 26 alineatul (3) din 
TFUE și coroborat cu alte temeiuri juridice 
relevante, care să vizeze stabilirea 
orientărilor și a altor condiții necesare 
pentru consolidarea guvernanței pieței 
unice, în scopul de a contribui la garantarea 
funcționării pieței interne a Uniunii și de a 
promova creșterea economică favorabilă 
incluziunii în Europa.

Or. en

Amendamentul 95
Andreas Schwab
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Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 1 – liniuța 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Procedura ar trebui să prevadă 
implicarea corespunzătoare a 
Parlamentului European în adoptarea 
orientărilor. În plus, actul ar trebui să 
prevadă adoptarea, de către Parlamentul 
European și de către Consiliu, a altor 
măsuri necesare pentru consolidarea 
guvernanței pieței unice, în special 
măsuri care să vizeze domeniile în care 
cadrul de reglementare al Uniunii a fost 
stabilit în conformitate cu articolul 294 
din TFUE.

Or. en

Amendamentul 96
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 1 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Actul ar trebui să completeze cadrul de 
reglementare al pieței unice și să faciliteze 
transpunerea, implementarea, aplicarea și 
controlul aplicării normelor și principiilor
pieței unice.

– Actul ar trebui să completeze cadrul de 
reglementare al pieței unice și să faciliteze 
transpunerea, implementarea, aplicarea și 
controlul aplicării normelor și libertăților
pieței unice.

Or. en

Amendamentul 97
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 1 – liniuța 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Ar trebui formulate orientări privind 
piața internă a Uniunii. Aceste orientări 
ar trebui să includă obiectivele de 
urmărit, prioritățile de acțiune și 
condițiile care trebuie garantate și ar 
trebui să fie însoțite de proceduri și 
metode de lucru care trebuie instituite în 
vederea consolidării guvernanței pieței 
unice.

eliminat

Or. en

Amendamentul 98
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 1 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Ar trebui stabilite procedurile legate de 
prezentarea, evaluarea și monitorizarea 
planurilor de acțiune naționale ca răspuns 
la orientările Uniunii, precum și 
procedurile privind formularea de 
recomandări specifice fiecărei țări privind 
piața unică.

– Ar trebui stabilite procedurile legate de 
prezentarea, evaluarea și monitorizarea 
planurilor de acțiune naționale, precum și 
procedurile privind formularea de 
recomandări specifice fiecărei țări privind 
piața unică.

Or. en

Amendamentul 99
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 2 – titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Elaborarea orientărilor Uniunii în scopul 
îmbunătățirii funcționării pieței interne

Stabilirea priorităților Uniunii în scopul 
îmbunătățirii funcționării pieței interne
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Or. en

Amendamentul 100
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 2 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Pentru a face în așa fel încât piața unică 
să genereze efectiv creștere și încredere
din partea consumatorilor și a 
întreprinderilor, ar trebui elaborate
orientări ale Uniunii menite să 
îmbunătățească funcționarea pieței unice.
Orientările ar trebui să includă: (a) 
obiective și priorități de acțiune din partea 
Uniunii și a statelor membre; (b) condiții 
care trebuie introduse pentru a 
îmbunătăți și mai mult guvernanța pieței 
unice.

– Pentru a face în așa fel încât piața unică 
să genereze efectiv creștere, să elimine 
sărăcia, să creeze locuri de muncă, să 
reducă inegalitatea veniturilor și să 
consolideze încrederea din partea 
consumatorilor și a întreprinderilor, ar 
trebui stabilite priorități ale Uniunii menite 
să îmbunătățească funcționarea pieței 
unice.

Or. en

Amendamentul 101
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 2 – liniuța 3 – textul introductiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Selectarea obiectivelor și a priorităților de 
acțiune ar trebui să se bazeze pe 
următoarele criterii:

Selectarea obiectivelor și a priorităților de 
acțiune ar trebui să se bazeze pe criterii
economice și sociale:

Or. en

Amendamentul 102
Cornelis de Jong
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Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 2 – liniuța 3 – litera a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) comparația producției, utilizând o 
selecție de indicatori-cheie cantitativi, 
având ca obiect factorii implicați în 
producția de bunuri și servicii, pentru 
identificarea sectoarelor cu cel mai ridicat 
potențial nevalorificat de generare a 
creșterii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 103
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 2 – liniuța 3 – litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) importanța economică, criteriu care 
analizează dacă sectorul este suficient de 
semnificativ din punct de vedere al 
volumului economic pentru a avea un 
impact notabil asupra creșterii dacă s-ar 
combate cauzele de profunzime ale 
nevalorificării potențialului acestuia; 

eliminat

Or. en

Amendamentul 104
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 2 – liniuța 3 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) factorii dinamici, care vizează să 
analizeze dacă sectorul pare să fi început 
deja exploatarea potențialului 

eliminat
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nevalorificat, pe baza unor factori cum ar 
fi capacitatea sectorului de creștere a 
ocupării forței de muncă și posibilitatea 
unei convergențe cu nivelurile reper de 
productivitate a forței de muncă; 

Or. en

Amendamentul 105
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 2 – liniuța 3 – litera d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(d) factorii care țin de piața unică, care 
stabilesc dacă există dovezi că 
ameliorările pieței unice ar putea 
beneficia de exploatarea unui potențial 
nevalorificat. 

eliminat

Or. en

Amendamentul 106
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Anexă - recomandarea 2 - liniuța 3 – litera da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(da) factori care țin de introducerea în 
domeniu a unor elemente ulterioare de 
protecție și garantare a drepturilor 
consumatorilor, lucrătorilor și cetățenilor.

Or. it

Amendamentul 107
Emma McClarkin
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Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 3 – liniuța 1 – litera aa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(aa) în urma unei perioade de un an de la 
data intrării în vigoare, Comisia ar trebui 
să realizeze o analiză postimplementare 
pentru a se asigura că legislația produce 
efectele propuse. Analiza ar putea avea ca 
rezultat recomandări specifice fiecărei 
țări ca parte a procesului semestrului 
european, abordând aspecte precum 
(printre altele) transpunerea, dreptul 
național contradictoriu, interacțiunea cu 
legislația Uniunii;

Or. en

Amendamentul 108
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 3 – liniuța 1 – litera d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(d) garantarea faptului că agenții economici 
și cetățenii găsesc informațiile și asistența 
necesară și au acces la mijloace rapide și 
eficace de atac atunci când au nevoie de 
acestea;

(d) garantarea faptului că agenții economici 
și cetățenii găsesc informațiile și asistența 
necesară și au acces la mijloace rapide și 
eficace de atac și accesibile din punct de 
vedere economic atunci când au nevoie de 
acestea;

Or. it

Amendamentul 109
Emma McClarkin

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 3 – liniuța 1 – litera g
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(g) dezvoltarea în continuare a ghișeelor 
unice;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 110
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 4 – liniuța 1 – litera d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(d) să îmbunătățească raportarea 
implementării ex post, axându-se pe 
conformitatea statelor membre și pe 
propriile evaluări ale performanței, 
concentrându-se asupra eficacității 
măsurilor de politică adoptate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 111
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 4 – liniuța 2 – litera a 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) să prezinte Comisiei proiecte de 
măsuri de transpunere, în măsura în care 
statele membre sau Comisia consideră 
adecvat, în scopul de a asigura 
conformitatea și implementarea rapidă;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 112
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 4 – liniuța 2 – litera a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) să prezinte Comisiei proiecte de măsuri 
de transpunere, în măsura în care statele 
membre sau Comisia consideră adecvat, în 
scopul de a asigura conformitatea și 
implementarea rapidă;

(a) să prezinte Comisiei proiecte de măsuri 
de transpunere, în măsura în care statele 
membre sau Comisia consideră adecvat, în 
scopul de a garanta și evaluarea ex ante a 
transpunerii adecvate și de a asigura 
conformitatea și implementarea rapidă;

Or. en

Amendamentul 113
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 5 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Statele membre ar trebui să elaboreze și 
să prezinte Comisiei planuri de acțiune 
naționale destinate să asigure 
implementarea orientărilor Uniunii 
referitoare la îmbunătățirea funcționării 
pieței interne. Planurile de acțiune ar trebui 
să includă o listă a măsurilor detaliate care 
urmează a fi întreprinse și o foaie de parcurs 
aferentă implementării acestora.

– Statele membre ar trebui să elaboreze și 
să prezinte Comisiei, ori de câte ori este 
necesar, planuri de acțiune naționale 
destinate să asigure implementarea
directivelor și regulamentelor privind 
piața unică. Planurile de acțiune ar trebui 
să includă o listă a măsurilor detaliate care 
urmează a fi întreprinse și o foaie de parcurs 
aferentă implementării acestora.

Or. en

Amendamentul 114
Emma McClarkin

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 5 – liniuța 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Comisia ar trebui să monitorizeze 
progresele înregistrate sub aspectul 
implementării planurilor de acțiune 
naționale. În acest scop, statele membre 
ar trebui să furnizeze Comisiei toate 
informațiile relevante considerate 
necesare pentru evaluarea progreselor 
făcute.

eliminat

Or. en

Amendamentul 115
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 5 – liniuța 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- Prezentarea și evaluarea planurilor de 
acțiune naționale trebuie considerate 
acțiuni coordonate care fac parte, într-un 
cadru integrat, dintr-un ciclu anual care 
să identifice prioritățile politice pentru o 
deplină realizare a pieței interne care să 
țină cont de dimensiunea economică, 
socială și de mediu.

Or. it

Amendamentul 116
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 6 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Pe baza evaluării planurilor de acțiune 
naționale și recurgând la alte instrumente 
relevante ale pieței unice, Consiliul, la 

– Pe baza evaluării planurilor de acțiune 
naționale și recurgând la alte instrumente 
relevante ale pieței unice, Consiliul, la 
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propunerea Comisiei și după consultarea 
Parlamentului European, poate să 
formuleze recomandări referitoare la piața 
unică, adresate statelor membre și capabile 
să stimuleze implementarea și controlul 
aplicării normelor pieței unice și să îi 
îmbunătățească funcționarea.

propunerea Comisiei și după consultarea 
Parlamentului European, formulează, în 
baza priorităților politice de intervenție în 
domeniile-cheie, recomandări referitoare la 
piața unică, adresate statelor membre și 
capabile să stimuleze implementarea și 
controlul aplicării normelor pieței unice și 
să îi îmbunătățească funcționarea.

Or. it

Amendamentul 117
Emma McClarkin

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 6 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Pe baza evaluării planurilor de acțiune 
naționale și recurgând la alte instrumente 
relevante ale pieței unice, Consiliul, la 
propunerea Comisiei și după consultarea 
Parlamentului European, poate să 
formuleze recomandări referitoare la piața 
unică, adresate statelor membre și capabile 
să stimuleze implementarea și controlul 
aplicării normelor pieței unice și să îi 
îmbunătățească funcționarea.

– Pe baza evaluării planurilor de acțiune 
naționale și recurgând la alte instrumente 
relevante ale pieței unice, Consiliul, la 
propunerea Comisiei și după consultarea 
Parlamentului European, după caz, poate 
să formuleze recomandări referitoare la 
piața unică, adresate statelor membre și 
capabile să stimuleze implementarea și 
controlul aplicării normelor pieței unice și 
să îi îmbunătățească funcționarea. 

Or. en

Amendamentul 118
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 6 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Pe baza evaluării planurilor de acțiune 
naționale și recurgând la alte instrumente 
relevante ale pieței unice, Consiliul, la 
propunerea Comisiei și după consultarea 

– Pe baza evaluării planurilor de acțiune 
naționale și recurgând la alte instrumente 
relevante ale pieței unice, Consiliul, la 
propunerea Comisiei și după consultarea 
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Parlamentului European, poate să 
formuleze recomandări referitoare la piața 
unică, adresate statelor membre și capabile 
să stimuleze implementarea și controlul 
aplicării normelor pieței unice și să îi 
îmbunătățească funcționarea.

Parlamentului European, poate să 
formuleze recomandări referitoare la piața
unică, adresate statelor membre și capabile 
să stimuleze transpunerea, implementarea 
și controlul aplicării normelor pieței unice.

Or. en

Amendamentul 119
Emma McClarkin

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 6 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– În momentul în care adresează 
recomandări statelor membre, Consiliul 
ar trebui să utilizeze pe deplin 
instrumentele prevăzute în TFUE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 120
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 7 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Pentru a garanta că piața unică oferă 
beneficii concrete cetățenilor, 
consumatorilor și agenților economici, 
ciclul anual al Semestrului european ar 
trebui utilizat ca platformă de orientare 
tematică, de raportare și de monitorizare a 
progreselor realizate de statele membre și 
de Uniune în atingerea obiectivelor pieței 
unice și în definirea acțiunilor corective.

– Pentru a garanta că piața unică oferă 
beneficii concrete cetățenilor, 
consumatorilor, lucrătorilor și agenților 
economici, ciclul anual al semestrului
european ar trebui utilizat ca platformă de 
orientare tematică, de raportare și de 
monitorizare a progreselor realizate de 
statele membre și de Uniune în atingerea 
obiectivelor pieței unice și în definirea 
acțiunilor corective.

Or. en
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Amendamentul 121
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Anexă - recomandarea 7 - liniuța 3 – litera aa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(aa) metodele de aplicare a legislației 
pieței interne, explicate de statele membre, 
cu referire în special la domeniile-cheie și 
la prioritățile politice identificate anual;

Or. it

Amendamentul 122
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 7 – liniuța 3 – litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) propunerile Comisiei privind 
prioritățile politice pentru anul următor, la 
nivelul Uniunii și la nivel național, 
prezentate în cadrul Analizei anuale de 
creștere, și raportul anual referitor la 
integrarea pieței unice. Raportul anual ar 
trebui să conțină totodată o evaluare a 
modului în care piața unică funcționează în 
practică. Aceste propuneri asupra 
priorităților politice ar trebui să se bazeze 
pe rezultatele Tabloului de bord al pieței 
interne;

(b) propunerile Comisiei privind 
prioritățile politice pentru anul următor, la 
nivelul Uniunii și la nivel național, 
prezentate în cadrul Analizei anuale de 
creștere, și raportul anual referitor la 
integrarea pieței unice. Raportul anual ar 
trebui să conțină totodată o evaluare a 
modului în care piața unică funcționează în 
practică. Aceste propuneri asupra 
priorităților politice ar trebui să se bazeze 
pe rezultatele Tabloului de bord al pieței 
interne și pe alte instrumente de 
monitorizare a pieței, în scopul de a evita 
suprapunerea și de a formula 
recomandări eficiente și clare și de a 
asigura coerența politicii economice 
europene;

Or. en
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Amendamentul 123
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 7 – liniuța 3 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) formularea priorităților politice de 
acțiune și a țintelor care trebuie atinse 
pentru a depăși obstacolele de la nivelul 
Uniunii și de la nivel național, sub forma 
unor orientări privind piața internă;

(c) formularea priorităților politice de 
acțiune și a țintelor care trebuie atinse 
pentru a depăși obstacolele de la nivelul 
Uniunii și de la nivel național;

Or. en

Amendamentul 124
Emma McClarkin

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 7 – liniuța 3 – litera d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(d) prezentarea de către statele membre a 
unor planuri de acțiune naționale în scopul 
implementării orientărilor privind piața 
internă;

(d) partajarea de către statele membre a 
unor planuri de acțiune naționale în scopul 
implementării orientărilor privind piața 
internă;

Or. en

Amendamentul 125
Emma McClarkin

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 7 – liniuța 3 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) formularea de către Consiliu a unor 
recomandări distincte, specifice pentru 
fiecare țară, legate de piața unică, pe baza 
unei propuneri din partea Comisiei.

eliminat
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Amendamentul 126
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 7 – liniuța 3 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) formularea de către Consiliu a unor 
recomandări distincte, specifice pentru 
fiecare țară, legate de piața unică, pe baza 
unei propuneri din partea Comisiei.

(f) adoptarea de către Consiliu și de către 
Parlamentul European a unor 
recomandări distincte, specifice pentru 
fiecare țară, legate de piața unică, pe baza 
unei propuneri din partea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 127
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 8 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Parlamentul European ar trebui să fie 
consultat de Consiliu referitor la 
orientările propuse ale Uniunii, inclusiv 
asupra logicii din spatele ierarhizării 
obiectivelor și a acțiunilor politice 
planificate.

– Parlamentul European ar trebui să fie 
consultat de Consiliu referitor la 
prioritățile propuse ale Uniunii, inclusiv 
asupra logicii din spatele ierarhizării 
obiectivelor și a acțiunilor politice 
planificate.

Or. en

Amendamentul 128
Emma McClarkin

Propunere de rezoluție
Anexă – recomandarea 8 – liniuța 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Înaintea Consiliului European de 
primăvară, Parlamentul European ar trebui 
să discute pe marginea Analizei anuale de 
creștere și să voteze amendamentele legate 
de raportul anual referitor la integrarea 
pieței unice, raport care urmează a fi 
înaintat Consiliului European.

– Înaintea Consiliului European de 
primăvară, Parlamentul European ar trebui 
să discute pe marginea Analizei anuale de 
creștere și a raportului anual referitor la 
integrarea pieței unice, raport care urmează 
a fi înaintat Consiliului European.

Or. en


