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Amendamentul 1
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că piața internă și 
piețele internaționale sunt interconectate 
din ce în ce mai mult; în acest context, 
consideră că legislatorii de pe piața internă 
UE și negociatorii UE din domeniul 
comerțului internațional ar trebui să aibă 
mereu în vedere posibilele consecințe 
reciproce atunci când își desfășoară 
activitățile;

1. subliniază faptul că piața internă și 
piețele internaționale sunt interconectate 
din ce în ce mai mult; în acest context, 
consideră că legislatorii de pe piața internă 
UE și negociatorii UE din domeniul 
comerțului internațional ar trebui să 
încerce mereu să promoveze valorile UE, 
precum transparența, o poziție fermă și 
bazată pe principii împotriva corupției și 
consolidarea drepturilor sociale și a 
drepturilor omului în domeniul politicilor 
de achiziții publice și să aibă mereu în 
vedere posibilele consecințe reciproce 
atunci când își desfășoară activitățile;

Or. en

Amendamentul 2
George Sabin Cutaș

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că piața internă și 
piețele internaționale sunt interconectate 
din ce în ce mai mult; în acest context, 
consideră că legislatorii de pe piața internă 
UE și negociatorii UE din domeniul 
comerțului internațional ar trebui să aibă 
mereu în vedere posibilele consecințe 
reciproce atunci când își desfășoară 
activitățile;

1. subliniază faptul că piața internă și 
piețele internaționale sunt interconectate 
din ce în ce mai mult; în acest context, 
consideră că legislatorii de pe piața internă 
UE și negociatorii UE din domeniul 
comerțului internațional ar trebui să aplice 
o politică coerentă;

Or. en
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Amendamentul 3
Robert Sturdy

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că piața internă și 
piețele internaționale sunt interconectate 
din ce în ce mai mult; în acest context, 
consideră că legislatorii de pe piața internă 
UE și negociatorii UE din domeniul 
comerțului internațional ar trebui să aibă 
mereu în vedere posibilele consecințe 
reciproce atunci când își desfășoară 
activitățile;

1. subliniază faptul că piața internă și 
piețele internaționale sunt interconectate 
din ce în ce mai mult; în acest context, 
consideră că legislatorii de pe piața internă 
UE și negociatorii UE din domeniul 
comerțului internațional ar trebui să aibă 
mereu în vedere posibilele consecințe 
reciproce atunci când își desfășoară 
activitățile; în scopul promovării 
sinergiilor, invită Comisia pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, 
Comisia pentru comerț internațional și 
principalii negociatori comerciali ai UE 
să organizeze sesiuni comune de 
informare înaintea și în timpul 
negocierilor comerciale internaționale de 
primă importanță, cum ar fi negocierile 
privind acordurile comerciale, pentru a 
evalua impactul produs asupra pieței 
unice a UE, pe de o parte, și a accesului 
la piețele externe pentru întreprinderile 
UE, pe de altă parte;

Or. en

Amendamentul 4
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că un cadru 
guvernamental solid de desfășurare a 
achizițiilor publice este o condiție 
prealabilă pentru o piață echitabilă, liberă 
și orientată spre concurență și contribuie 
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la combaterea corupției;

Or. en

Amendamentul 5
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. își menține rezervele față de opinia 
OCDE, conform căreia obiectivul 
principal al unei politici eficiente în 
domeniul achizițiilor publice ar trebui să 
fie promovarea rentabilității, adică 
selecția furnizorului care oferă cel mai 
scăzut preț; consideră că restul 
obiectivelor politicilor publice – inclusiv 
strategiile de stimulare a ocupării forței 
de muncă și de combatere a sărăciei, 
promovarea fondurilor locale de inovare 
și achizițiile publice ecologice și care 
sprijină comerțul echitabil – prezintă o 
importanță cel puțin egală, dacă nu mai 
mare;

Or. en

Amendamentul 6
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că un acord multilateral, 
cum ar fi Acordul privind achizițiile 
publice (AAP), este cel mai bun 
instrument pentru a asigura condiții de 
concurență egale pentru întreprinderile 
europene în ceea ce privește accesul pe 

2. ia act de acordul provizoriu de revizuire 
a Acordului privind achizițiile publice 
(AAP) în ceea ce privește accesul pe piața 
achizițiilor publice la nivel internațional; 
invită Comisia să reevalueze reforma AAP 
în lumina crizei economice actuale, 
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piața achizițiilor publice la nivel 
internațional; îndeamnă, astfel, Comisia să 
își continue eforturile de a încheia 
ambițiosul AAP;

pentru a garanta posibilitatea efectuării 
de cheltuieli publice la toate nivelurile 
guvernamentale în vederea îndeplinirii 
unor obiective de dezvoltare contraciclice, 
propice ocupării forței de muncă și 
regionale;

Or. en

Amendamentul 7
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că un acord multilateral, cum 
ar fi Acordul privind achizițiile publice 
(AAP), este cel mai bun instrument pentru 
a asigura condiții de concurență egale 
pentru întreprinderile europene în ceea ce 
privește accesul pe piața achizițiilor 
publice la nivel internațional; îndeamnă, 
astfel, Comisia să își continue eforturile 
de a încheia ambițiosul AAP;

2. consideră că un acord multilateral, cum 
ar fi Acordul privind achizițiile publice 
(AAP), este cel mai bun instrument pentru 
a asigura condiții de concurență egale 
pentru întreprinderile europene în ceea ce 
privește accesul pe piața achizițiilor 
publice la nivel internațional; îndeamnă, 
astfel, Comisia să încheie negocierile 
privind textul provizoriu asupra căruia s-a 
convenit în 2006 că reprezintă versiunea 
revizuită a AAP, care a intrat în vigoare 
în 1996;

Or. en

Amendamentul 8
George Sabin Cutaș

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că un acord multilateral, cum 
ar fi Acordul privind achizițiile publice 
(AAP), este cel mai bun instrument pentru 
a asigura condiții de concurență egale 

2. consideră că un acord multilateral, cum 
ar fi Acordul privind achizițiile publice 
(AAP), este un instrument pentru a asigura 
condiții de concurență egale pentru 
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pentru întreprinderile europene în ceea ce 
privește accesul pe piața achizițiilor 
publice la nivel internațional; îndeamnă, 
astfel, Comisia să își continue eforturile de 
a încheia ambițiosul AAP;

întreprinderile europene în ceea ce privește 
accesul pe piața achizițiilor publice la nivel 
internațional; îndeamnă, astfel, Comisia să 
își continue eforturile de a încheia 
ambițiosul AAP; subliniază faptul că AAP 
recunoaște, în preambulul său și în 
articolul V, tratamentul special și 
diferențial aplicabil țărilor în curs de 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 9
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. constată că, în afara statelor membre 
ale AELS (Norvegia, Liechtenstein și 
Islanda), niciun alt stat parte la AAP nu a 
reușit să satisfacă solicitările Comisiei 
referitoare la sfera de acoperire în cadrul 
AAP;

Or. en

Amendamentul 10
Małgorzata Handzlik

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că piața achizițiilor publice la 
nivelul UE rămâne cea mai deschisă piață 
de achiziții publice la nivel mondial; 

3. consideră că piața achizițiilor publice la 
nivelul UE rămâne cea mai deschisă piață 
de achiziții publice la nivel mondial; 
consideră că principiul general al unei 
piețe deschise de achiziții publice a 
Uniunii Europene ar trebui să fie 
menținut, ținând seama, totuși, de 



PE438.392v01-00 8/16 AM\803182RO.doc

RO

interesele întreprinderilor Uniunii pe 
piața internă a UE și pe piețele țărilor 
terțe;

Or. pl

Amendamentul 11
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că piața achizițiilor publice la 
nivelul UE rămâne cea mai deschisă piață 
de achiziții publice la nivel mondial;

3. consideră că piața achizițiilor publice la 
nivelul UE rămâne cea mai deschisă piață 
de achiziții publice la nivel mondial; 
solicită Comisiei să îi furnizeze un raport 
statistic cuprinzător privind cotele 
deținute de furnizorii din țările terțe pe 
piețele de achiziții publice de bunuri și 
servicii din cele 27 de state membre ale 
UE, precum și privind sumele totale 
implicate;

Or. en

Amendamentul 12
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. îndeamnă cele 22 de state cu statut de 
observator în cadrul Comitetului AAP să 
accelereze procesul aderării la AAP; 
îndeamnă în special țările cel mai puțin 
dezvoltate (TPD) să reexamineze
posibilitatea de a deschide negocieri 
speciale pentru a adera la AAP; 

Or. en
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Amendamentul 13
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă faptul că partenerii noștri 
internaționali nu și-au deschis încă piețele 
interne de achiziții publice pentru 
întreprinderile UE, la fel cum piața internă 
a UE este deschisă pentru întreprinderile 
din țările terțe; regretă profund faptul că 
partenerii noștri comerciali cei mai 
importanți utilizează practici de achiziții 
publice discriminatorii pentru furnizorii 
din UE care participă la licitațiile pentru 
contracte publice în țările terțe;

4. ia act de faptul că partenerii noștri 
internaționali și-au deschis piețele interne 
de achiziții publice pentru întreprinderile 
UE, într-un mod diferit de modul în care
piața internă a UE a fost deschisă pentru 
întreprinderile din țările terțe; salută 
dispozițiile specifice adoptate în anumite 
state părți la AAP cu privire la 
discriminarea în favoarea întreprinderilor 
lor mici și mijlocii (IMM-uri) și solicită 
Comisiei să propună o normă similară 
privind IMM-urile în legislația 
europeană; salută atenția specială 
acordată de Comisie produselor certificate 
„comerț echitabil” în cadrul achizițiilor 
publice și solicită Comisiei să propună 
dispoziții specifice privind comerțul 
echitabil în cadrul negocierilor referitoare 
la AAP;

Or. en

Amendamentul 14
George Sabin Cutaș

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă faptul că partenerii noștri 
internaționali nu și-au deschis încă piețele 
interne de achiziții publice pentru 
întreprinderile UE, la fel cum piața internă 
a UE este deschisă pentru întreprinderile 
din țările terțe; regretă profund faptul că 

4. ia act de faptul că partenerii noștri 
internaționali nu și-au deschis piețele 
interne de achiziții publice pentru 
întreprinderile UE, la fel cum piața internă 
a UE este deschisă pentru întreprinderile 
din țările terțe;



PE438.392v01-00 10/16 AM\803182RO.doc

RO

partenerii noștri comerciali cei mai 
importanți utilizează practici de achiziții
publice discriminatorii pentru furnizorii 
din UE care participă la licitațiile pentru 
contracte publice în țările terțe;

Or. en

Amendamentul 15
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă faptul că partenerii noștri 
internaționali nu și-au deschis încă piețele 
interne de achiziții publice pentru 
întreprinderile UE, la fel cum piața internă 
a UE este deschisă pentru întreprinderile 
din țările terțe; regretă profund faptul că 
partenerii noștri comerciali cei mai 
importanți utilizează practici de achiziții 
publice discriminatorii pentru furnizorii din 
UE care participă la licitațiile pentru 
contracte publice în țările terțe; 

4. regretă faptul că partenerii noștri 
internaționali nu și-au deschis încă piețele 
interne de achiziții publice pentru 
întreprinderile UE, la fel cum piața internă 
a UE este deschisă pentru întreprinderile 
din țările terțe; regretă profund faptul că 
partenerii noștri comerciali cei mai 
importanți utilizează practici de achiziții 
publice discriminatorii pentru furnizorii din 
UE care participă la licitațiile pentru 
contracte publice în țările terțe; deplânge 
faptul că anumiți parteneri comerciali 
cheie (inclusiv state părți la AAP) adoptă 
măsuri protecționiste în domeniul 
achizițiilor publice;

Or. en

Amendamentul 16
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia să înceteze să insiste ca 
partenerii comerciali să includă capitole 
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privind achizițiile publice în negocierile în 
curs referitoare la ALS și la APE, în cazul 
în care partenerii respectivi nu doresc 
acest lucru;

Or. en

Amendamentul 17
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. îndeamnă Comisia să depună eforturi 
suplimentare pentru a asigura un rol mai 
important IMM-urilor europene în cadrul 
achizițiilor publice internaționale și să își 
intensifice eforturile de prevenire a 
discriminării împotriva IMM-urilor 
europene prin aplicarea unui regim 
echivalent celui creat prin dispozițiile 
specifice ale anumitor state părți la AAP 
(precum Canada și SUA); constată că 
adoptarea de măsuri pentru sporirea 
transparenței și a accesibilității piețelor 
naționale de achiziții publice ar facilita 
accesul IMM-urilor la aceste piețe; 

Or. en

Amendamentul 18
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită Comisia să nu mai insiste, în 
cadrul negocierilor în curs privind ALS și 
APE, ca partenerii comerciali să renunțe 
la includerea dispozițiilor referitoare la 
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IMM-uri sau să le retragă din politicile 
lor de achiziții publice în cauză;

Or. en

Amendamentul 19
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. crede cu fermitate în principiul 
reciprocității în domeniul achizițiilor 
publice; invită Comisia să ia în 
considerare impunerea unor restricții 
specifice asupra accesului la anumite 
segmente din piața de achiziții publice a 
UE pentru partenerii comerciali care 
beneficiază de deschiderea pieței UE, dar 
care nu și-au arătat intenția de a-și 
deschide piețele pentru întreprinderile 
UE, pentru a-i încuraja pe partenerii 
noștri să ofere acces reciproc pe piață 
pentru întreprinderile europene.

5. crede cu fermitate în principiul 
reciprocității în domeniul achizițiilor 
publice;

Or. en

Amendamentul 20
Robert Sturdy

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. crede cu fermitate în principiul 
reciprocității în domeniul achizițiilor 
publice; invită Comisia să ia în considerare 
impunerea unor restricții specifice asupra 
accesului la anumite segmente din piața de 
achiziții publice a UE pentru partenerii 
comerciali care beneficiază de deschiderea 

5. adoptă o poziție fermă împotriva 
măsurilor protecționiste în domeniul 
achizițiilor publice la nivel mondial și, 
totodată, crede cu fermitate în principiul 
reciprocității și al proporționalității în 
acest domeniu; invită Comisia să ia în 
considerare impunerea unor restricții 
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pieței UE, dar care nu și-au arătat intenția 
de a-și deschide piețele pentru 
întreprinderile UE, pentru a-i încuraja pe 
partenerii noștri să ofere acces reciproc pe 
piață pentru întreprinderile europene. 

specifice și proporționale asupra accesului 
la anumite segmente din piața de achiziții 
publice a UE pentru partenerii comerciali 
care beneficiază de deschiderea pieței UE, 
dar care nu și-au arătat intenția de a-și 
deschide piețele pentru întreprinderile UE, 
pentru a-i încuraja pe partenerii noștri să 
ofere acces reciproc și proporțional pe 
piață pentru întreprinderile europene.

Or. en

Amendamentul 21
George Sabin Cutaș

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. crede cu fermitate în principiul 
reciprocității în domeniul achizițiilor 
publice; invită Comisia să ia în considerare 
impunerea unor restricții specifice asupra 
accesului la anumite segmente din piața de 
achiziții publice a UE pentru partenerii 
comerciali care beneficiază de deschiderea 
pieței UE, dar care nu și-au arătat intenția 
de a-și deschide piețele pentru 
întreprinderile UE, pentru a-i încuraja pe 
partenerii noștri să ofere acces reciproc pe 
piață pentru întreprinderile europene. 

5. crede în principiul reciprocității în 
domeniul achizițiilor publice în cazul 
țărilor dezvoltate; invită Comisia să ia în 
considerare restricții asupra accesului la 
anumite segmente din piața de achiziții 
publice a UE pentru partenerii comerciali 
care reprezintă țări dezvoltate și care 
beneficiază de deschiderea pieței UE, dar 
care nu și-au arătat intenția de a-și deschide 
piețele pentru întreprinderile UE, pentru a-i 
încuraja pe partenerii noștri să ofere acces 
reciproc pe piață pentru întreprinderile 
europene.

Or. en

Amendamentul 22
Małgorzata Handzlik

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

5a. atrage atenția asupra dispozițiilor 
articolelor 58 și 59 din Directiva 
2004/17/CE; invită statele membre să 
utilizeze pe deplin posibilitatea de 
informare a Comisiei referitor la 
problemele întâmpinate de întreprinderile 
lor în ceea ce privește accesul la piețele 
țărilor terțe și invită Comisia să adopte 
măsuri eficiente pentru a garanta că 
întreprinderile Uniunii se bucură de un 
acces autentic pe piețele țărilor terțe;

Or. pl

Amendamentul 23
Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. invită Comisia să asigure includerea 
în Acordul privind achizițiile publice 
(AAP) renegociat al OMC a unei clauze 
care să permită Uniunii Europene să 
favorizeze IMM-urile la atribuirea de 
contracte de achiziții publice, după 
modelul clauzelor aplicate deja de alte 
state părți la acest acord; 

Or. fr

Amendamentul 24
George Sabin Cutaș

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

5c. în contextul angajamentelor asumate 
de Uniunea Europeană în domeniul 
achizițiilor publice internaționale, 
subliniază, în continuare, importanța 
consolidării mecanismelor anticorupție în 
sectorul achizițiilor publice și atrage 
atenția asupra necesității de concentrare a 
eforturilor pentru asigurarea 
transparenței și echității în utilizarea 
fondurilor publice;

Or. en

Amendamentul 25
George Sabin Cutaș

Proiect de aviz
Punctul 5d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. remarcă faptul că politicile selective în 
domeniul achizițiilor publice sunt permise 
de legislația internațională, inclusiv de 
acordurile din cadrul GATT/OMC;

Or. en

Amendamentul 26
George Sabin Cutaș

Proiect de aviz
Punctul 5e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. invită Comisia să examineze 
posibilitatea utilizării achizițiilor publice 
ecologice ca un instrument de promovare 
a dezvoltării durabile;
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Or. en

Amendamentul 27
George Sabin Cutaș

Proiect de aviz
Punctul 5f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea includerii în acordurile de 
achiziții publice încheiate cu partenerii 
internaționali de dispoziții care să impună 
respectarea obligațiilor privind drepturile 
fundamentale ale omului prevăzute în 
convenții și acorduri internaționale; 

Or. en


