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Amendamentul 1
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că îmbunătățirea cadrului 
de guvernanță economică ar trebui să se 
bazeze pe un ansamblu de politici 
interconectate și reciproc coerente care să 
stimuleze creșterea și ocuparea forței de 
muncă și că deplina dezvoltare a pieței 
interne constituie o premisă pentru ca 
acest lucru să fie posibil;

Or. en

Amendamentul 2
Ildikó Gáll-Pelcz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că o punere în aplicare 
deplină și adecvată a Directivei privind 
serviciile ar putea declanșa un potențial de 
creștere cuprins între 0,8 % și 2,6 % din 
PIB;

2. reamintește că potențialul economic 
uriaș al sectorului serviciilor nu este încă 
exploatat; subliniază că o punere în 
aplicare deplină și adecvată a Directivei 
privind serviciile ar putea declanșa un 
potențial de creștere cuprins între 0,8 % și 
2,6 % din PIB;

Or. en

Amendamentul 3
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că o punere în aplicare 
deplină și adecvată a Directivei privind 
serviciile ar putea declanșa un potențial de 
creștere cuprins între 0,8 % și 2,6 % din 
PIB;

2. subliniază că o punere în aplicare 
deplină și adecvată a Directivei privind 
serviciile ar putea declanșa un potențial de 
creștere cuprins între 0,8 % și 2,6 % din 
PIB și că realizarea pieței unice digitale ar 
putea genera beneficii economice 
echivalente cu 4 200 EUR pe gospodărie;

Or. en

Amendamentul 4
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că, în contextul semestrului 
european, piața unică ar trebui să fie 
considerată integrată în alte domenii 
politice orizontale, precum protecția 
consumatorilor și a lucrătorilor, 
drepturile sociale, mediul și dezvoltarea 
sustenabilă;

Or. en

Amendamentul 5
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă faptul că, totuși, în pofida 
importanței dovedite a pieței unice în 
depășirea crizei, recomandările specifice 
fiecărei țări pentru 2013 nu abordează 
suficient potențialul creșterii economice și 
a creării de locuri de muncă care decurge 

4. regretă faptul că, totuși, în pofida 
importanței dovedite a pieței unice în 
depășirea crizei, recomandările specifice 
fiecărei țări pentru 2013 nu abordează 
suficient potențialul creșterii economice, al 
încrederii consumatorilor și al creării de 
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din punerea adecvată în aplicare și 
controlul aplicării normelor privind piața 
unică;

locuri de muncă care decurge din punerea 
adecvată în aplicare și controlul aplicării 
normelor privind piața unică;

Or. en

Amendamentul 6
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină accentul pus de recomandările 
specifice fiecărei țări din acest an pe 
eliminarea restricțiilor nejustificate și a 
obstacolelor legate de accesul la sectorul 
serviciilor; îndeamnă statele membre în 
cauză să acorde cea mai mare atenție 
acestor recomandări;

5. sprijină accentul pus de recomandările 
specifice fiecărei țări din acest an pe 
eliminarea restricțiilor nejustificate și a 
obstacolelor legate de accesul la sectorul 
serviciilor; îndeamnă statele membre în 
cauză să acorde urgent prioritate 
eliminării acestor obstacole care 
împiedică creșterea pieței unice;

Or. en

Amendamentul 7
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. regretă că lipsa investițiilor naționale 
și europene nu va permite realizarea 
priorităților prezentate în raportul privind 
„Situația integrării pieței unice în 2013 -
Contribuție la Analiza anuală a creșterii 
2013” în domeniile-cheie ale energiei, 
transportului și pieței digitale;

Or. en
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Amendamentul 8
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. regretă că pe piața internă există, în 
continuare, multe probleme cu privire la 
respectarea drepturilor sociale, în special 
a dreptului la remunerație egală pentru 
muncă egală, și subliniază importanța 
soluționării acestor probleme;

Or. en

Amendamentul 9
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită din nou Comisiei să consolideze 
guvernanța pieței unice prin stabilirea unui 
ciclu anual de guvernanță a pieței unice ca 
pilon specific al semestrului european care 
să cuprindă tabloul de bord al pieței 
interne, un raport anual privind integrarea 
pieței interne ca parte a analizei anuale a 
creșterii, orientările Consiliului European 
adresate statelor membre, planurile de 
acțiune naționale vizând punerea în 
aplicare a orientărilor privind piața internă
și recomandările specifice fiecărei țări;

8. solicită din nou Comisiei să consolideze 
guvernanța pieței unice prin stabilirea unui 
ciclu anual de guvernanță a pieței unice ca 
pilon specific al semestrului european care 
să cuprindă tabloul de bord al pieței 
interne, un raport anual privind integrarea 
pieței unice ca parte a analizei anuale a 
creșterii, orientările Consiliului European 
adresate statelor membre, planurile de 
acțiune naționale vizând punerea în 
aplicare a orientărilor privind piața unică și 
recomandările specifice fiecărei țări;

Or. en

Amendamentul 10
Ildikó Gáll-Pelcz

Proiect de aviz
Punctul 9
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. constată lipsa de implicare a 
parlamentelor naționale în dezbaterile 
privind aspectele legate de piața unică în 
cadrul semestrului european din 2013 și le 
invită să se angajeze într-un dialog activ cu 
Parlamentul European și guvernele lor 
respective pentru a activa într-un mod mai 
adecvat potențialul neexploatat privind 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă.

9. constată lipsa de implicare a 
parlamentelor naționale în dezbaterile 
privind aspectele legate de piața unică în 
cadrul semestrului european din 2013 și le 
invită să se angajeze într-un dialog activ cu 
Parlamentul European și guvernele lor 
respective pentru a activa într-un mod mai 
adecvat potențialul neexploatat privind 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă; subliniază că implicarea părților 
interesate în dezvoltarea reformelor 
necesare este esențială pentru realizarea 
și succesul acestora.

Or. en

Amendamentul 11
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. constată lipsa de implicare a 
parlamentelor naționale în dezbaterile 
privind aspectele legate de piața unică în 
cadrul semestrului european din 2013 și le 
invită să se angajeze într-un dialog activ cu 
Parlamentul European și guvernele lor 
respective pentru a activa într-un mod mai 
adecvat potențialul neexploatat privind 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă.

9. constată lipsa de implicare a 
parlamentelor naționale în dezbaterile 
privind aspectele legate de piața unică în 
cadrul semestrului european din 2013 și le 
invită să se angajeze într-un dialog activ cu 
Parlamentul European și guvernele lor 
respective pentru a își respecta 
angajamentele cu privire la o mai bună 
reglementare, precum efectuarea unui test 
al pieței unice, și pentru a activa într-un 
mod mai adecvat potențialul neexploatat 
privind creșterea economică și crearea de 
locuri de muncă.

Or. en

Amendamentul 12
Sergio Gaetano Cofferati
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Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază importanța unei implicări 
mai intense și mai timpurii a partenerilor 
sociali și a tuturor părților interesate în 
conceperea, adoptarea, punerea în 
aplicare și monitorizarea măsurilor 
necesare pentru promovarea creșterii și a 
drepturilor cetățenilor în cadrul pieței 
unice.

Or. en


