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Amendamentul 1
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât comerţul electronic este 
deosebit de benefic pentru cetăţenii din 
zonele rurale, îndepărtate şi periferice 
care, altfel, nu pot avea acces la o 
varietate largă de bunuri într-un mod atât 
de comod şi la o astfel de valoare;

Or. en

Amendamentul 2
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât în timpul recentei crize 
economice comerţul electronic a 
continuat să înregistreze creştere, creare 
de locuri de muncă şi a oferit mijloace 
suplimentare întreprinderilor pentru a 
rămâne active din punct de vedere 
economic, iar consumatorilor pentru a 
profita de a mai mare varietate şi de 
preţuri mai bune;

Or. en

Amendamentul 3
Lara Comi

Proiect de aviz
Considerentul C
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Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât comerţul electronic 
transfrontalier aduce beneficii 
semnificative societăţilor din UE, în 
special IMM-urilor, care pot furniza 
servicii inovatoare, de mare calitate şi 
favorabile consumatorilor în cadrul pieţei 
interne electronice europene, îşi pot 
consolida poziţia şi pot rămâne competitive 
în economia mondială; 

C. întrucât comerţul electronic 
transfrontalier aduce beneficii 
semnificative societăţilor din UE, în 
special IMM-urilor, care pot furniza 
servicii şi produse inovatoare, de mare 
calitate şi favorabile consumatorilor în 
cadrul pieţei interne electronice europene, 
îşi pot consolida poziţia şi pot rămâne 
competitive în economia mondială;

Or. en

Amendamentul 4
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât dezvoltarea mediului 
electronic şi realizarea pieţei interne 
pentru TIC reprezintă o şansă reală de a 
crea mai multe locuri de muncă şi de a 
facilita înfiinţarea de întreprinderi on-
line, în special pentru persoanele care 
şi-au pierdut recent locurile de muncă;

Or. en

Amendamentul 5
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât comerţul electronic 
reprezintă, în prezent, o parte 
semnificativă a fluxului economic 
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principal, iar întreprinderile şi 
consumatorii utilizează din ce în ce mai 
mult atât practicile comerciale 
electronice, cât şi pe cele neelectronice în 
funcţie de necesităţile lor;

Or. en

Amendamentul 6
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât persistă o serie de bariere 
structurale şi de reglementare importante în 
calea unei pieţe interne europene pentru 
comerţul electronic pe deplin funcţionale , 
cum ar fi fragmentarea la nivel naţional în 
privinţa normelor de protecţie a 
consumatorilor şi a normelor privind TVA, 
taxele de reciclare şi impozitele; 

D. întrucât persistă o serie de bariere 
structurale şi de reglementare importante în 
calea unei pieţe interne europene pentru 
comerţul electronic pe deplin funcţionale, 
cum ar fi fragmentarea la nivel naţional în 
privinţa normelor de protecţie a 
consumatorilor şi a normelor privind TVA, 
taxele de reciclare şi impozitele, precum şi 
abuzurile normelor care reglementează 
acordurile de distribuţie exclusivă şi 
selectivă;

Or. en

Amendamentul 7
Lara Comi

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât comerţul electronic 
transfrontalier între întreprinderi poate 
stimula competitivitatea societăţilor 
europene, permiţându-le să determine cu 
uşurinţă sursa componentelor, serviciilor 
şi cunoştinţelor din întreaga piaţă internă 
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(creând, de asemenea, noi economii de 
scară); mai mult, comerţul electronic 
transfrontalier între întreprinderi 
reprezintă o şansă pentru întreprinderi, în 
special pentru IMM-uri, de a-şi 
internaţionaliza clientela fără a fi nevoite 
să investească în prezenţa fizică într-un 
alt stat membru;

Or. en

Amendamentul 8
Lena Ek

Proiect de aviz
Considerentul E

Proiectul de aviz Amendamentul

E. întrucât, în timp ce internetul este 
canalul de comercializare cu amănuntul cu 
cea mai mare creştere şi comerţul 
electronic creşte în mod constant la nivel
naţional, decalajul între comerţul 
electronic intern şi cel transfrontalier în 
cadrul UE se măreşte, iar consumatorii 
europeni, în special cei din statele 
membre mai mici, se confruntă cu 
restricţii geografice, tehnice şi 
organizaţionale care le limitează 
alegerile;

E. întrucât internetul este canalul de 
comercializare cu amănuntul cu cea mai 
mare creştere şi comerţul electronic creşte 
în mod constant la nivel naţional;

Or. sv

Amendamentul 9
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Considerentul E

Proiectul de aviz Amendamentul

E. întrucât, în timp ce internetul este 
canalul de comercializare cu amănuntul cu 

E. întrucât, în timp ce internetul este 
canalul de comercializare cu amănuntul cu 
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cea mai mare creştere şi comerţul 
electronic creşte în mod constant la nivel 
naţional, decalajul între comerţul electronic 
intern şi cel transfrontalier în cadrul UE se 
măreşte, iar consumatorii europeni, în 
special cei din statele membre mai mici, se 
confruntă cu restricţii geografice, tehnice şi 
organizaţionale care le limitează alegerile;

cea mai mare creştere şi comerţul 
electronic creşte în mod constant la nivel 
naţional, decalajul între comerţul electronic 
intern şi cel transfrontalier în cadrul UE se 
măreşte, iar consumatorii europeni, din 
unele state membre, se confruntă cu 
restricţii geografice, tehnice şi 
organizaţionale care le limitează alegerile;

Or. en

Amendamentul 10
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că ar trebui acordată 
prioritate eliminării barierelor 
administrative şi de reglementare din 
calea comerţului electronic 
transfrontalier prin introducerea unui 
pachet de norme pentru consumatorii şi 
întreprinderile din cele 27 de state 
membre ale UE care va crea un cadru 
electronic unificat favorabil, va oferi 
certitudine juridică atât întreprinderilor, 
cât şi consumatorilor, va simplifica 
procedurile, va reduce costurile legate de 
asigurarea conformităţii, va diminua 
concurenţa neloială şi va debloca 
potenţialul pieţei comerciale electronice a 
UE; în acest scop, interpretarea şi 
aplicarea uniformă a instrumentelor 
legislative, cum ar fi Directiva privind 
drepturile consumatorului, articolul 20 
alineatul (2) din Directiva privind 
serviciile în cadrul pieţei interne 
(Directiva 2006/123/CE) şi Directiva 
privind practicile comerciale neloiale 
(2005/29/CE), pot avea o deosebită 
importanţă;

eliminat

Or. en



PE441.222v02-00 8/29 AM\817165RO.doc

RO

Amendamentul 11
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că ar trebui acordată prioritate 
eliminării barierelor administrative şi de 
reglementare din calea comerţului 
electronic transfrontalier prin introducerea 
unui pachet de norme pentru consumatorii 
şi întreprinderile din cele 27 de state 
membre ale UE care va crea un cadru 
electronic unificat favorabil, va oferi 
certitudine juridică atât întreprinderilor, cât 
şi consumatorilor, va simplifica 
procedurile, va reduce costurile legate de 
asigurarea conformităţii, va diminua 
concurenţa neloială şi va debloca 
potenţialul pieţei comerciale electronice a 
UE; în acest scop, interpretarea şi aplicarea 
uniformă a instrumentelor legislative, cum 
ar fi Directiva privind drepturile 
consumatorului, articolul 20 alineatul (2) 
din Directiva privind serviciile în cadrul 
pieţei interne (Directiva 2006/123/CE) şi 
Directiva privind practicile comerciale 
neloiale (2005/29/CE), pot avea o 
deosebită importanţă;

1. consideră că ar trebui acordată prioritate 
eliminării barierelor administrative şi de 
reglementare din calea comerţului 
electronic transfrontalier prin introducerea 
unui pachet de norme pentru consumatorii 
şi întreprinderile din cele 27 de state 
membre ale UE care va crea un cadru 
electronic unificat favorabil, va oferi 
certitudine juridică atât întreprinderilor, cât 
şi consumatorilor, va simplifica 
procedurile, va reduce costurile legate de 
asigurarea conformităţii, va diminua 
concurenţa neloială şi va debloca 
potenţialul pieţei comerciale electronice a 
UE; în acest scop, interpretarea şi aplicarea 
uniformă a instrumentelor legislative, cum 
ar fi Directiva privind drepturile 
consumatorului, Directiva privind 
comerţul electronic (2000/31/CE),
articolul 20 alineatul (2) din Directiva 
privind serviciile în cadrul pieţei interne 
(2006/123/CE) şi Directiva privind 
practicile comerciale neloiale 
(2005/29/CE), pot avea o deosebită 
importanţă;

Or. en

Amendamentul 12
Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că ar trebui acordată prioritate 
eliminării barierelor administrative şi de 
reglementare din calea comerţului 
electronic transfrontalier prin introducerea 
unui pachet de norme pentru consumatorii 
şi întreprinderile din cele 27 de state 
membre ale UE care va crea un cadru 
electronic unificat favorabil, va oferi 
certitudine juridică atât întreprinderilor, cât 
şi consumatorilor, va simplifica 
procedurile, va reduce costurile legate de 
asigurarea conformităţii, va diminua 
concurenţa neloială şi va debloca 
potenţialul pieţei comerciale electronice a 
UE; în acest scop, interpretarea şi aplicarea 
uniformă a instrumentelor legislative, cum 
ar fi Directiva privind drepturile 
consumatorului, articolul 20 alineatul (2) 
din Directiva privind serviciile în cadrul 
pieţei interne (Directiva 2006/123/CE) şi 
Directiva privind practicile comerciale 
neloiale (2005/29/CE), pot avea o 
deosebită importanţă;

1. consideră că ar trebui acordată prioritate 
eliminării barierelor administrative şi de 
reglementare din calea comerţului 
electronic transfrontalier prin introducerea 
unui pachet de norme pentru consumatorii 
şi întreprinderile din cele 27 de state 
membre ale UE care va crea un cadru 
electronic unificat favorabil, va oferi 
certitudine juridică atât întreprinderilor, cât 
şi consumatorilor, va simplifica 
procedurile, va reduce costurile legate de 
asigurarea conformităţii, va diminua 
concurenţa neloială şi va debloca 
potenţialul pieţei comerciale electronice a 
UE; în acest scop, interpretarea şi aplicarea 
uniformă a instrumentelor legislative, cum 
ar fi Directiva privind drepturile 
consumatorului, articolul 20 alineatul (2) 
din Directiva privind serviciile în cadrul 
pieţei interne (Directiva 2006/123/CE) şi 
Directiva privind practicile comerciale 
neloiale (2005/29/CE), pot avea o 
deosebită importanţă; invită instituţiile UE 
să elimine principalele obstacole 
administrative şi de reglementare din 
calea tranzacţiilor electronice 
transfrontaliere până în 2013; invită 
Comisia să accelereze evaluarea în curs 
de desfăşurare a acquis-ului comunitar 
care afectează piaţa unică digitală şi să 
propună acţiuni legislative specifice care 
să soluţioneze principalele impedimente;

Or. en

Amendamentul 13
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că ar trebui acordată prioritate 
eliminării barierelor administrative şi de 
reglementare din calea comerţului 
electronic transfrontalier prin introducerea 
unui pachet de norme pentru consumatorii
şi întreprinderile din cele 27 de state 
membre ale UE care va crea un cadru 
electronic unificat favorabil, va oferi 
certitudine juridică atât întreprinderilor, cât 
şi consumatorilor, va simplifica 
procedurile, va reduce costurile legate de 
asigurarea conformităţii, va diminua 
concurenţa neloială şi va debloca 
potenţialul pieţei comerciale electronice a 
UE; în acest scop, interpretarea şi aplicarea 
uniformă a instrumentelor legislative, cum 
ar fi Directiva privind drepturile 
consumatorului, articolul 20 alineatul (2) 
din Directiva privind serviciile în cadrul 
pieţei interne (Directiva 2006/123/CE) şi 
Directiva privind practicile comerciale 
neloiale (2005/29/CE), pot avea o 
deosebită importanţă;

1. consideră că ar trebui acordată prioritate 
eliminării barierelor administrative şi de 
reglementare din calea comerţului 
electronic transfrontalier prin introducerea 
unui pachet de norme pentru consumatorii 
şi întreprinderile din cele 27 de state 
membre ale UE care va crea un cadru 
electronic unificat favorabil, va oferi 
certitudine juridică atât întreprinderilor, cât 
şi consumatorilor, va simplifica 
procedurile, va reduce costurile legate de 
asigurarea conformităţii, va diminua 
concurenţa neloială şi va debloca 
potenţialul pieţei comerciale electronice a 
UE; în acest scop, interpretarea şi aplicarea 
uniformă a instrumentelor legislative, cum 
ar fi Directiva privind drepturile 
consumatorului, articolul 20 alineatul (2) 
din Directiva privind serviciile în cadrul 
pieţei interne (Directiva 2006/123/CE) şi 
Directiva privind practicile comerciale 
neloiale (2005/29/CE), pot avea o 
deosebită importanţă în vederea eliminării 
comportamentului discriminatoriu al 
anumitor comercianţi care refuză clienţi 
sau care îi tratează în mod diferit, în 
funcţie de naţionalitate sau locul de 
reşedinţă;

Or. en

Amendamentul 14
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că ar trebui acordată prioritate 
eliminării barierelor administrative şi de 
reglementare din calea comerţului 
electronic transfrontalier prin introducerea 

1. consideră că ar trebui acordată prioritate 
eliminării barierelor administrative şi de 
reglementare din calea comerţului 
electronic transfrontalier prin introducerea 
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unui pachet de norme pentru consumatorii 
şi întreprinderile din cele 27 de state 
membre ale UE care va crea un cadru 
electronic unificat favorabil, va oferi 
certitudine juridică atât întreprinderilor, cât 
şi consumatorilor, va simplifica 
procedurile, va reduce costurile legate de 
asigurarea conformităţii, va diminua 
concurenţa neloială şi va debloca 
potenţialul pieţei comerciale electronice a 
UE; în acest scop, interpretarea şi aplicarea 
uniformă a instrumentelor legislative, cum 
ar fi Directiva privind drepturile 
consumatorului, articolul 20 alineatul (2) 
din Directiva privind serviciile în cadrul 
pieţei interne (Directiva 2006/123/CE) şi 
Directiva privind practicile comerciale 
neloiale (2005/29/CE), pot avea o 
deosebită importanţă;

unui pachet de norme pentru consumatorii 
şi întreprinderile din cele 27 de state 
membre ale UE care va crea un cadru 
electronic favorabil, va oferi certitudine 
juridică atât întreprinderilor, cât şi 
consumatorilor, va simplifica procedurile, 
va reduce costurile legate de asigurarea 
conformităţii, va diminua concurenţa 
neloială şi va debloca potenţialul pieţei 
comerciale electronice a UE; în acest scop, 
interpretarea şi aplicarea uniformă a 
instrumentelor legislative, cum ar fi 
Directiva privind drepturile 
consumatorului, articolul 20 alineatul (2) 
din Directiva privind serviciile în cadrul 
pieţei interne (Directiva 2006/123/CE) şi 
Directiva privind practicile comerciale 
neloiale (2005/29/CE), pot avea o 
deosebită importanţă;

Or. en

Amendamentul 15
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanţa liberei circulaţii 
a serviciilor pentru continuarea 
dezvoltării comerţului electronic, în 
special principiul nediscriminării în 
cadrul pieţei interne pe baza naţionalităţii 
sau a locului de reşedinţă a persoanei 
interesate; reiterează faptul că principiul 
nediscriminării în cadrul pieţei interne 
elimină obligaţia impusă resortisanţilor 
unui alt stat membru de a furniza 
documente originale, copii certificate 
pentru conformitate, un certificat de 
cetăţenie sau naţionalitate sau traduceri
oficiale ale documentelor pentru a 
beneficia de un serviciu sau de condiţii şi 
preţuri mai avantajoase;
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Or. en

Amendamentul 16
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să elimine obligaţia de 
a avea un magazin off-line înainte de a 
putea vinde on-line, deoarece această 
cerinţă limitează în mod radical vânzările 
on-line;

Or. en

Amendamentul 17
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanţa sporirii nivelului 
actual redus de încredere a consumatorilor 
în tranzacţiile transfrontaliere prin 
consolidarea aplicării on-line şi 
transfrontaliere a normelor existente, 
responsabilizarea autorităţilor pentru 
protecţia consumatorilor, promovarea 
cooperării între autorităţile publice şi 
crearea unor mecanisme eficiente la nivelul 
UE de monitorizare a pieţei şi audituri, de 
rezolvare a plângerilor şi soluţionare a 
litigiilor, precum şi de recurs colectiv;

Nu priveşte versiunea în limba română.

Or. sv
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Amendamentul 18
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanţa sporirii nivelului 
actual redus de încredere a consumatorilor 
în tranzacţiile transfrontaliere prin 
consolidarea aplicării on-line şi 
transfrontaliere a normelor existente, 
responsabilizarea autorităţilor pentru 
protecţia consumatorilor, promovarea 
cooperării între autorităţile publice şi 
crearea unor mecanisme eficiente la nivelul 
UE de monitorizare a pieţei şi audituri, de 
rezolvare a plângerilor şi soluţionare a 
litigiilor, precum şi de recurs colectiv;

3. subliniază importanţa sporirii nivelului 
actual redus de încredere a consumatorilor 
în tranzacţiile transfrontaliere prin 
consolidarea aplicării on-line şi 
transfrontaliere a normelor existente, 
responsabilizarea autorităţilor pentru 
protecţia consumatorilor, promovarea 
cooperării între autorităţile publice şi 
crearea unor mecanisme eficiente la nivelul 
UE de monitorizare a pieţei şi audituri, de 
rezolvare a plângerilor şi soluţionare a 
litigiilor;

Or. en

Amendamentul 19
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia să realizeze o evaluare 
a impactului privind crearea sau 
desemnarea unei autorităţi naţionale care 
ar putea procesa cererile de înregistrare 
pentru comerţ electronic transfrontalier 
depuse de societăţi sau întreprinzători din 
respectivul stat membru şi privind o 
autoritate europeană care poate coordona 
activitatea autorităţilor naţionale pentru a 
permite realizarea rapidă a pieţei interne;

Or. en
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Amendamentul 20
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. invită Comisia să stabilească un 
pachet clar de standarde necesare pentru 
comerţul electronic transfrontalier la 
nivelul UE, cum ar fi obligaţia unui 
comerciant de a furniza clienţilor şi 
autorităţilor publice, acces uşor, direct, 
permanent şi gratuit la informaţiile 
referitoare la numele şi numărul de 
înregistrare al comerciantului sau al 
furnizorului de servicii, preţurile 
bunurilor şi serviciilor oferite şi alte 
costuri suplimentare de livrare care ar 
putea fi facturate; respectarea acestui 
pachet de standarde va duce la 
certificarea pentru comerţul electronic 
transfrontalier la nivelul UE emisă de 
autoritatea de înregistrare;

Or. en

Amendamentul 21
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. invită Comisia să examineze pentru 
viitor armonizarea TVA pentru comerţul 
electronic în scopul eliminării unora 
dintre actualele bariere cu care se 
confruntă comercianţii şi consumatorii în 
cadrul comerţului electronic 
transfrontalier;

Or. en
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Amendamentul 22
Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că încrederea consumatorilor 
poate fi consolidată în continuare prin 
asigurarea încrederii publice în mediul 
electronic, soluţionarea preocupărilor 
privind protecţia datelor cu caracter 
personal, reglementarea colectării datelor, 
orientarea comportamentală, crearea de 
profiluri şi publicitate, precum şi prin 
sensibilizarea publicului prin campanii 
educaţionale şi de informare;

4. consideră că încrederea consumatorilor 
poate fi consolidată în continuare prin 
asigurarea încrederii publice în mediul 
electronic, soluţionarea preocupărilor 
privind protecţia datelor cu caracter 
personal, reglementarea colectării datelor, 
orientarea comportamentală, crearea de 
profiluri şi publicitate, precum şi prin 
sensibilizarea publicului prin campanii 
educaţionale şi de informare; solicită 
Comisiei să înainteze o propunere privind 
adaptarea Directivei privind protecţia 
datelor la actualul mediu digital;

Or. en

Amendamentul 23
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reiterează faptul că respectarea 
dreptului fundamental la confidenţialitate 
şi protecţia datelor este un factor esenţial 
pentru dezvoltarea comerţului electronic;

Or. en
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Amendamentul 24
Lara Comi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată importanţa de a simplifica şi 
mări transparenţa lanţului de aprovizionare 
şi a termenilor şi condiţiilor tranzacţiilor 
comerciale transfrontaliere online prin 
stabilirea de norme privind inducerea în 
eroare sau informarea incompletă în 
legătură cu drepturile consumatorilor, 
costurile totale şi datele de contact ale 
comerciantului, precum şi prin promovarea 
celor mai bune şi mai corecte practici, 
recomandări şi orientări pentru magazinele 
electronice; 

5. subliniază necesitatea de a simplifica şi 
mări transparenţa lanţului de aprovizionare 
şi a termenilor şi condiţiilor tranzacţiilor 
comerciale transfrontaliere online prin 
stabilirea de norme privind inducerea în 
eroare sau informarea incompletă în 
legătură cu drepturile consumatorilor, 
costurile totale şi datele de contact ale 
comerciantului, precum şi prin promovarea 
celor mai bune şi mai corecte practici, 
recomandări şi orientări pentru magazinele 
electronice; recunoaşte eforturile depuse 
în acest domeniu de Uniunea Europeană 
pentru clarificarea termenilor, condiţiilor 
şi tarifelor pentru transportul aerian ca 
un exemplu pozitiv de urmat;

Or. en

Amendamentul 25
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că dezvoltarea unor coduri de 
autoreglementare şi conduită de către 
organizaţiile de comercianţi, profesionişti 
şi consumatori şi crearea unei carte 
europene a drepturilor utilizatorilor ar 
consolida încrederea consumatorilor în 
comerţul electronic prin clarificarea 
drepturilor şi obligaţiilor tuturor actorilor 
din cadrul societăţii informaţionale;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 26
Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că dezvoltarea unor coduri de 
autoreglementare şi conduită de către 
organizaţiile de comercianţi, profesionişti 
şi consumatori şi crearea unei carte 
europene a drepturilor utilizatorilor ar 
consolida încrederea consumatorilor în 
comerţul electronic prin clarificarea 
drepturilor şi obligaţiilor tuturor actorilor 
din cadrul societăţii informaţionale;

6. consideră că dezvoltarea unor coduri de 
autoreglementare şi conduită de către 
organizaţiile de comercianţi, profesionişti 
şi consumatori şi dispoziţiile raportului 
Parlamentului European referitor la o 
nouă agendă digitală pentru Europa: 
2015.eu care solicită crearea unei carte 
europene a drepturilor cetăţenilor şi 
consumatorilor în mediul electronic şi 
dezvoltarea unei „a cincea libertăţi” care 
permite libera circulaţie a conţinutului şi 
a cunoştinţelor ar consolida încrederea 
consumatorilor în comerţul electronic prin 
clarificarea drepturilor şi obligaţiilor 
tuturor actorilor din cadrul societăţii 
informaţionale;

Or. en

Amendamentul 27
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază importanţa promovării de 
sigle, mărci de siguranţă şi mărci de 
calitate la nivelul UE care vor ajuta 
consumatorii să identifice comercianţii 
online cu o bună reputaţie şi vor sprijini 
eforturile societăţilor din UE de a depăşi 
graniţele pieţelor naţionale;

eliminat

Or. sv
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Amendamentul 28
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază importanţa promovării de 
sigle, mărci de siguranţă şi mărci de 
calitate la nivelul UE care vor ajuta 
consumatorii să identifice comercianţii 
online cu o bună reputaţie şi vor sprijini 
eforturile societăţilor din UE de a depăşi 
graniţele pieţelor naţionale;

7. subliniază importanţa promovării de 
sigle, mărci de siguranţă şi mărci de 
calitate la nivelul UE care vor ajuta 
consumatorii să identifice comercianţii 
online cu o bună reputaţie, vor răsplăti cele 
mai bune practici şi vor încuraja 
inovaţiile care vor sprijini eforturile 
societăţilor din UE de a depăşi graniţele 
pieţelor naţionale;

Or. en

Amendamentul 29
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază importanţa promovării de 
sigle, mărci de siguranţă şi mărci de 
calitate la nivelul UE care vor ajuta 
consumatorii să identifice comercianţii 
online cu o bună reputaţie şi vor sprijini 
eforturile societăţilor din UE de a depăşi 
graniţele pieţelor naţionale;

7. subliniază importanţa promovării de 
sigle, mărci de siguranţă şi mărci de 
calitate la nivelul UE care vor ajuta 
consumatorii să identifice comercianţii 
online cu o bună reputaţie şi vor sprijini 
eforturile societăţilor din UE de a depăşi 
graniţele pieţelor naţionale, asigurând, în 
acelaşi timp, folosirea corectă a mărcilor 
de siguranţă;

Or. en
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Amendamentul 30
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază importanţa consolidării 
încrederii în sistemele transfrontaliere de 
plată prin internet (de exemplu, cărţile de 
credit şi debit şi portofelul electronic) prin 
promovarea mai multor metode de plată, 
întărirea interoperabilităţii şi a standardelor 
comune, eliminarea barierelor tehnice, 
sprijinirea celor mai sigure tehnologii 
pentru tranzacţii electronice, armonizarea 
legislaţiei privind confidenţialitatea şi 
securitatea, combaterea activităţilor 
frauduloase, precum şi prin informarea şi 
educarea publicului;

8. subliniază importanţa consolidării 
încrederii în sistemele transfrontaliere de 
plată prin internet (de exemplu, cărţile de 
credit şi debit şi portofelul electronic) prin 
promovarea mai multor metode de plată, 
întărirea interoperabilităţii şi a standardelor 
comune, eliminarea barierelor tehnice, 
sprijinirea celor mai sigure tehnologii 
pentru tranzacţii electronice, armonizarea 
şi consolidarea legislaţiei privind 
confidenţialitatea şi securitatea, 
combaterea activităţilor frauduloase, 
precum şi prin informarea şi educarea 
publicului;

Or. sv

Amendamentul 31
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită Comisia şi Banca Centrală 
Europeană să prezinte o soluţie de creare 
a unui instrument financiar european 
privind cărţile de credit şi de debit pentru 
procesarea tranzacţiilor electronice cu 
cărţi de credit în vederea asigurării unei 
independenţe faţă de sistemele VISA sau 
MasterCard;

Or. en
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Amendamentul 32
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază importanţa semnăturilor 
electronice şi a infrastructurii parolelor 
private (PKI) pentru serviciile sigure de 
guvernare electronică paneuropeană şi 
invită Comisia să înfiinţeze un sistem 
european de autorităţi de validare cu 
scopul de a asigura interoperabilitatea 
transfrontalieră pentru semnăturile 
electronice;

Or. en

Amendamentul 33
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. invită Comisia să prezinte măsuri 
pentru sprijinirea iniţiativei e-facturi în 
scopul de a garanta o utilizare a facturilor 
electronice la nivelul întregii Europe până 
în 2020;

Or. en

Amendamentul 34
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 9c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

9c. având în vedere cât de importantă este 
exploatarea întregului potenţial al pieţei 
unice, invită Comisia şi statele membre să 
garanteze că, până în 2015, cel puţin 50% 
din achiziţiile publice sunt efectuate prin 
mijloace electronice, astfel cum prevede 
planul de acţiune stabilit la Conferinţa 
ministerială privind e-guvernarea, care a 
avut loc la Manchester, în 2005;

Or. en

Amendamentul 35
Lara Comi

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. recunoaşte provocările juridice
deosebite legate de dezvoltarea unei pieţe 
interne pentru comerţul mobil (m-comerţ) 
capabilă să asigure confidenţialitatea 
datelor, precum şi protecţia drepturilor 
consumatorilor şi a clienţilor minori; 
invită Comisia să examineze în mod 
aprofundat acest aspect;

Or. en

Amendamentul 36
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. consideră că publicitatea şi căutarea 
transfrontalieră pe internet în cadrul UE 

eliminat



PE441.222v02-00 22/29 AM\817165RO.doc

RO

ar trebui încurajate, îmbunătăţind astfel 
gradul de informare a consumatorilor şi 
comercianţilor şi ameliorând capacitatea 
lor de a face comparaţii transfrontaliere şi 
de a identifica ofertele transfrontaliere; în 
acest sens, solicită o cooperare strânsă cu 
industria şi promovarea domeniilor .eu;

Or. sv

Amendamentul 37
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. consideră că publicitatea şi căutarea 
transfrontalieră pe internet în cadrul UE ar 
trebui încurajate, îmbunătăţind astfel 
gradul de informare a consumatorilor şi 
comercianţilor şi ameliorând capacitatea 
lor de a face comparaţii transfrontaliere şi 
de a identifica ofertele transfrontaliere; în 
acest sens, solicită o cooperare strânsă cu 
industria şi promovarea domeniilor .eu;

12. consideră că publicitatea şi căutarea 
transfrontalieră pe internet în cadrul UE ar 
trebui încurajate, cu menţiunea că ar 
trebui să fie necesar consimţământul 
expres al clientului pentru realizarea 
comunicărilor electronice, îmbunătăţind 
astfel gradul de informare a consumatorilor 
şi comercianţilor şi ameliorând capacitatea 
lor de a face comparaţii transfrontaliere şi 
de a identifica ofertele transfrontaliere; în 
acest sens, solicită o cooperare strânsă cu 
industria şi promovarea domeniului .eu;

Or. en

Amendamentul 38
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. consideră că publicitatea şi căutarea 
transfrontalieră pe internet în cadrul UE ar 
trebui încurajate, îmbunătăţind astfel 

12. consideră că ar trebui încurajată
căutarea transfrontalieră pe internet în 
cadrul UE, îmbunătăţind astfel gradul de 
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gradul de informare a consumatorilor şi 
comercianţilor şi ameliorând capacitatea 
lor de a face comparaţii transfrontaliere şi 
de a identifica ofertele transfrontaliere; în 
acest sens, solicită o cooperare strânsă cu 
industria şi promovarea domeniilor .eu;

informare a consumatorilor şi 
comercianţilor şi ameliorând capacitatea 
lor de a face comparaţii transfrontaliere şi 
de a identifica ofertele transfrontaliere; în 
acest sens, solicită o cooperare strânsă cu 
industria şi promovarea domeniilor .eu;

Or. en

Amendamentul 39
Catherine Trautmann, Oriol Junqueras Vies

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. subliniază importanţa, pentru 
continuarea dezvoltării comerţului 
electronic, a stabilirii unui cadru coerent la 
nivelul UE pentru protecţia şi punerea în 
aplicare a drepturilor de proprietate 
intelectuală atât în privinţa bunurilor 
materiale, cât şi virtuale, care să 
intensifice combaterea bunurilor şi 
serviciilor ilegale şi contrafăcute şi să 
sensibilizeze consumatorii europeni în 
legătură cu aceste aspecte;

13. subliniază importanţa, pentru 
continuarea dezvoltării comerţului 
electronic, a stabilirii unui cadru coerent la 
nivelul UE pentru protecţia şi punerea în 
aplicare a drepturilor de proprietate 
intelectuală, care să intensifice combaterea 
bunurilor ilegale şi contrafăcute şi să 
sensibilizeze consumatorii europeni în 
legătură cu aceste aspecte;

Or. en

Amendamentul 40
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. subliniază importanţa, pentru 
continuarea dezvoltării comerţului 
electronic, a stabilirii unui cadru coerent la 
nivelul UE pentru protecţia şi punerea în 
aplicare a drepturilor de proprietate 

13. subliniază importanţa, pentru 
continuarea dezvoltării comerţului 
electronic, a stabilirii unui cadru coerent la 
nivelul UE, în limitele acquis-ului 
comunitar, pentru protecţia şi punerea în 
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intelectuală atât în privinţa bunurilor 
materiale, cât şi virtuale, care să intensifice 
combaterea bunurilor şi serviciilor ilegale 
şi contrafăcute şi să sensibilizeze 
consumatorii europeni în legătură cu aceste 
aspecte;

aplicare a drepturilor de proprietate 
intelectuală atât în privinţa bunurilor 
materiale, cât şi virtuale, care să intensifice 
combaterea bunurilor şi serviciilor ilegale 
şi contrafăcute şi să sensibilizeze 
consumatorii europeni în legătură cu aceste 
aspecte;

Or. en

Amendamentul 41
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. invită Comisia să prezinte un plan de 
acţiune pentru a sprijini întreprinderile 
on-line, în special pentru persoanele care 
şi-au pierdut recent locurile de muncă, 
prin crearea de instrumente şi mecanisme 
financiare care răspund situaţiei dificile 
în care se află acestea, cum ar fi 
subvenţionarea echipamentelor de 
hardware şi software, consultanţă gratuită 
privind e-întreprinderile şi acces uşor la 
internet;

Or. en

Amendamentul 42
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. subliniază că trebuie să fie evitate 
riscurile provocate de produsele ilegale 
oferite pe internet, în special 
medicamentele contrafăcute şi produsele 
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de asistenţă medicală, prin promovarea 
competenţelor în materie de sănătate şi 
demascarea informaţiilor înşelătoare pe 
site-uri specifice ale domeniilor .eu;

Or. en

Amendamentul 43
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. atrage atenţia asupra necesităţii 
stabilirii legislaţiei aplicabile în cazul 
fiecărei tranzacţii efectuate prin mijloace 
electronice, element indispensabil pentru 
protecţia drepturilor utilizatorilor 
serviciilor de comerţ electronic; 

Or. ro

Amendamentul 44
Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. consideră că sensibilizarea şi 
cunoştinţele în domeniul informaticii şi al 
media sunt esenţiale pentru dezvoltarea 
mediului electronic european şi solicită, 
prin urmare, realizarea de campanii de 
educare şi informare referitoare la 
protecţia consumatorilor, 
confidenţialitatea şi securitatea 
electronică, precum şi drepturile 
utilizatorilor spaţiului electronic;

15. consideră că sensibilizarea şi 
cunoştinţele în domeniul informaticii şi al 
media sunt esenţiale pentru dezvoltarea 
mediului electronic european şi solicită, 
prin urmare, lansarea unui „plan de 
acţiune pentru alfabetizare digitală şi 
integrare” la nivelul UE şi al statelor 
membre care să conţină îndeosebi:
oportunităţi specifice de formare în 
domeniul informatic pentru şomeri şi 
grupurile care riscă să fie excluse, 
stimulente pentru iniţiativele din sectorul 
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privat care vizează să ofere tuturor 
angajaţilor formare în domeniul 
abilităţilor digitale, o iniţiativă „Fii 
deştept online!”, la nivel european, prin 
care toţi studenţii, inclusiv cei angajaţi în 
învăţarea continuă şi în formarea 
profesională, să se familiarizeze cu 
utilizarea în siguranţă a TIC şi a 
serviciilor online şi un sistem comun la 
nivel european de certificare în domeniul 
TIC;

Or. en

Amendamentul 45
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. solicită monitorizarea eficientă a 
evoluţiilor juridice, tehnice şi economice în 
comerţul electronic şi subliniază 
necesitatea unei evaluări atente a 
impactului tuturor deciziilor care afectează 
piaţa electronică unică şi societatea 
informaţională;

16. solicită monitorizarea eficientă a 
evoluţiilor juridice, tehnice şi economice în 
comerţul electronic şi subliniază 
necesitatea unei evaluări atente a 
impactului tuturor deciziilor care afectează 
piaţa electronică unică şi societatea 
informaţională; în acest scop „o tabelă de 
marcaj privind e-comerţul” ar fi un 
instrument important pentru evaluarea 
pieţei electronice europene;

Or. en

Amendamentul 46
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. solicită monitorizarea eficientă a 16. solicită monitorizarea eficientă a 
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evoluţiilor juridice, tehnice şi economice în 
comerţul electronic şi subliniază 
necesitatea unei evaluări atente a 
impactului tuturor deciziilor care afectează 
piaţa electronică unică şi societatea 
informaţională;

evoluţiilor juridice, tehnice şi economice în 
comerţul electronic şi subliniază 
necesitatea unei evaluări a impactului 
tuturor deciziilor care afectează piaţa 
electronică unică şi societatea 
informaţională;

Or. en

Amendamentul 47
Lara Comi

Proiect de aviz
Punctul 16 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

16a. reafirmă importanţa comerţului 
electronic transfrontalier între 
întreprinderi ca un instrument pentru 
societăţile europene, în special pentru 
IMM-uri, de a obţine creştere economică, 
de a fi mai competitive şi de a crea mai 
multe produse şi servicii inovatoare; 
invită Comisia şi statele membre să creeze 
un cadru juridic şi de reglementare sigur 
şi sănătos pentru a oferi întreprinderilor 
europene garanţiile de care au nevoie 
pentru a realiza cu încredere tranzacţii 
comerciale electronice transfrontaliere 
între întreprinderi; 

Or. en

Amendamentul 48
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 16a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

16a. invită Comisia să elimine 
discriminarea geografică împotriva 
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consumatorilor din UE pe baza adresei 
electronice sau poştale prin utilizarea 
întregului potenţial al dispoziţiilor 
articolului 20 alineatul (2) din directiva 
privind serviciile;

Or. en

Amendamentul 49
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. ia act de faptul că dezvoltarea 
accesului în bandă largă rapid şi ieftin este 
esenţială pentru dezvoltarea comerţului 
electronic, deoarece lipsa accesului la 
internet rămâne una dintre barierele cele 
mai importante în calea utilizării 
comerţului electronic de către cetăţenii 
europeni.

17. invită Comisia să examineze, în 
contextul reviziei domeniului de aplicare 
al directivei privind serviciile universale,
dezvoltarea accesului în bandă largă rapid 
şi accesibil, condiţie esenţială pentru 
dezvoltarea comerţului electronic, deoarece 
lipsa accesului la internet rămâne una 
dintre barierele cele mai importante în 
calea utilizării comerţului electronic de 
către cetăţenii europeni.

Or. en

Amendamentul 50
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. ia act de faptul că dezvoltarea accesului 
în bandă largă rapid şi ieftin este esenţială 
pentru dezvoltarea comerţului electronic, 
deoarece lipsa accesului la internet rămâne 
una dintre barierele cele mai importante în 
calea utilizării comerţului electronic de 
către cetăţenii europeni.

17. ia act de faptul că dezvoltarea 
puternică în continuarea a accesului în 
bandă largă rapid şi ieftin este esenţială 
pentru dezvoltarea comerţului electronic, 
deoarece lipsa accesului la internet rămâne 
una dintre barierele cele mai importante în 
calea utilizării comerţului electronic de 
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către cetăţenii europeni.

Or. en

Amendamentul 51
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. ia act de faptul că dezvoltarea accesului 
în bandă largă rapid şi ieftin este esenţială 
pentru dezvoltarea comerţului electronic, 
deoarece lipsa accesului la internet rămâne 
una dintre barierele cele mai importante în 
calea utilizării comerţului electronic de 
către cetăţenii europeni.

17. ia act de faptul că dezvoltarea accesului 
în bandă largă rapid şi accesibil este 
esenţială pentru dezvoltarea comerţului 
electronic, deoarece lipsa accesului la 
internet rămâne una dintre barierele cele 
mai importante în calea utilizării 
comerţului electronic de către cetăţenii 
europeni.

Or. en


