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Amendamentul 1

Reinhard Bütikofer în numele grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia să garanteze că
standardele pentru produse reprezintă o 
condiție sine qua non a concurenței
interne europene, admițând că acest 
standarde sunt un instrument esențial 
pentru asigurarea unor bunuri și servicii 
de calitate pentru consumatori și 
întreprinderi, care pot utiliza standarde 
inovatoare și recunoscute la nivel 
internațional;

1. recunoaște rolul jucat de standardele 
pentru produse în funcționarea pieței
interne europene și consideră că 
standardele sunt un instrument esențial 
pentru promovarea unor bunuri și servicii 
durabile și de calitate pentru consumatori 
și întreprinderi; salută propunerea de 
reformare a sistemului european de 
standardizare și solicită măsuri de 
promovare a transparenței, reducerea 
costurilor, precum și implicarea într-o 
mai mare măsură a părților interesate;

Or. en

Amendamentul 2
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea stringentă de a 
adapta politica de standardizare în 
domeniul tehnologiilor formației și 
comunicațiilor europene (TIC) la 
evoluțiile pieței și ale politicilor, care ar 
conduce la realizarea obiectivelor politicii 
europene care necesită interoperabilitate, 
cum ar fi e-afacerile, e-comerțul, e-
transportul și sistemele de transport 
inteligente (STI) etc.;
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Or. en

Amendamentul 3
Amalia Sartori

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că este necesar să se 
îmbunătățească procesul de evaluare 
reciprocă prevăzut de directiva privind 
serviciile, în vederea simplificării modului 
în care funcționează piața unică;
consideră că sarcinile birocratice inutile 
care revin administrațiilor statelor 
membre la nivel național, regional și 
local, împiedică aplicarea normelor 
generale pentru toate statele membre;

2. constată că, pentru a asigurai 
funcționarea eficientă a pieței unice,
procesul de evaluare reciprocă prevăzut de 
Directiva privind serviciile, o inițiativă 
lansată de Comisie pentru prima dată în 
temeiul directivei în cauză, poate să fie 
îmbunătățit în continuare, în pofida 
rezultatelor sale pozitive, în special prin 
intermediul partajării rapide a datelor;

Or. it

Amendamentul 4

Reinhard Bütikofer în numele grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că este necesar să se 
îmbunătățească procesul de evaluare 
reciprocă prevăzut de directiva privind 
serviciile, în vederea simplificării modului 
în care funcționează piața unică; consideră 
că sarcinile birocratice inutile care revin 
administrațiilor statelor membre la nivel 
național, regional și local, împiedică 
aplicarea normelor generale pentru toate 
statele membre;

2. constată că este necesar să se 
îmbunătățească procesul de evaluare 
reciprocă prevăzut de Directiva privind 
serviciile, în vederea simplificării modului 
în care funcționează piața unică; solicită 
evaluarea impactului directivei asupra 
calității serviciilor și aprecierea măsurii în 
care directiva oferă autorităților publice 
posibilitatea de a introduce cerințe în 
materie de interes public furnizorilor de 
servicii; consideră că sarcinile birocratice 
inutile care revin administrațiilor statelor 
membre la nivel național, regional și local, 
împiedică aplicarea unor norme generale 
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pentru toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 5
Patrizia Toia, Roberto Gualtieri

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei și statelor membre să 
țină seama de diversele modele de afaceri 
din Europa la elaborarea legislației; 
subliniază, în special, importanța 
întreprinderilor din economia socială, al 
căror model nu se bazează nici pe 
mărimea lor, nici pe domeniul de 
activitate, ci mai degrabă pe respectul 
pentru anumite valori comune, cum ar fi 
implicarea actorilor sociali, faptul că 
individul și obiectivele sociale sunt mai 
importante decât capitalul, apărarea și 
aplicarea principiilor de solidaritate și 
responsabilitate, reconcilierea intereselor 
utilizatorilor cu interesele generale, 
apartenența voluntară și deschisă., 
precum și mobilizarea celei mai mari părți 
a excedentelor cu scopul de a realiza 
obiectivele de dezvoltare durabilă și de a 
furniza servicii membrilor, respectând 
totodată interesele generale;

Or. it

Amendamentul 6
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. atrage atenția asupra faptului că piața 
internă în domeniul serviciilor nu este 
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încă realizată; în vederea eliminării 
barierelor tehnice, administrative și 
legislative existente, solicită Comisiei 
urgentarea revizuirii Directivei privind 
semnătura electronică și crearea cadrului 
necesar pentru recunoaștere reciprocă a 
identificării și autentificării electronice în 
Uniunea Europeană;

Or. ro

Amendamentul 7
Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că dezvoltarea comerțului 
electronic în cadrul pieței interne trebuie să 
se axeze pe problemele pe care le cunosc
consumatorii în economia digitală și pe 
garanții pentru ca toți beneficiarii 
serviciilor să aibă aceleași posibilități, 
indiferent de naționalitate sau domiciliu; 
subliniază necesitatea instituirii unui 
cadrul de reglementare pentru promovarea 
protecției consumatorilor în sectorul 
comerțului electronic;

3. consideră că dezvoltarea comerțului 
electronic în cadrul pieței interne trebuie să 
se axeze pe problemele cu care se 
confruntă consumatorii în economia 
digitală și pe garanții pentru ca toți 
beneficiarii serviciilor să aibă aceleași 
posibilități, indiferent de naționalitate sau 
domiciliu; subliniază necesitatea instituirii 
unui cadru de reglementare pentru 
promovarea protecției consumatorilor în 
sectorul comerțului electronic; subliniază, 
cu toate acestea, că trebuie să se țină 
seama în mod deosebit de nevoile 
întreprinderilor mici și mijlocii a căror 
activitate principală nu este comerțul 
electronic;

Or. de

Amendamentul 8
Amalia Sartori

Proiect de aviz
Punctul 3 
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că dezvoltarea comerțului 
electronic în cadrul pieței interne trebuie să 
se axeze pe problemele pe care le cunosc
consumatorii în economia digitală și pe 
garanții pentru ca toți beneficiarii 
serviciilor să aibă aceleași posibilități, 
indiferent de naționalitate sau domiciliu; 
subliniază necesitatea instituirii unui 
cadrul de reglementare pentru promovarea 
protecției consumatorilor în sectorul
comerțului electronic;

3. consideră că îmbunătățirea comerțului 
electronic în cadrul pieței interne trebuie să 
se axeze pe problemele cu care se 
confruntă consumatorii și întreprinderile
în economia digitală, în special pe cele de 
natură juridică; subliniază necesitatea 
instituirii unui cadru de reglementare 
pentru promovarea dezvoltării sectorului
comerțului electronic, acordând o atenție 
deosebită comerțului transfrontalier și 
garantând, în același timp, un nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor;

Or. it

Amendamentul 9
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța pieței interne în 
domeniul achizițiilor publice și solicită 
Comisiei și statelor membre ca, până în 
2015, cel puțin 50% din achizițiile publice 
să poată fi efectuate prin mijloace 
electronice , așa cum Comisia și statele 
membre s-au angajat în cadrul 
Conferinței Ministeriale privind 
eGuvernarea din 2005, de la Manchester;

Or. ro

Amendamentul 10
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 



PE456.800v01-00 8/19 AM\853998RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reiterează că principiul 
nediscriminării în cadrul pieței interne 
elimină obligația impusă resortisanților 
unui alt stat membru de a furniza 
documente originale, copii legalizate, un 
certificat de naționalitate sau traduceri 
oficiale ale documentelor pentru a 
beneficia de un serviciu sau de condiții 
sau prețuri mai avantajoase.

Or. en

Amendamentul 11
Herbert Reul

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că, pentru atingerea 
obiectivelor în domeniul climei și energiei 
ale UE, este necesară o nouă strategie 
fiscală, prin reducerea nivelurilor minime 
de acciză pe emisiile de CO2 și pe 
conținutul energetic; solicită, prin 
urmare, Comisiei să asigure un echilibru 
adecvat între impozitarea energiei și 
sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de 
seră, evitându-se suprapunerea celor 
două sisteme;

4. consideră că, pentru atingerea 
obiectivelor în domeniul climei și energiei 
ale UE, este necesară o nouă strategie; 
solicită Comisiei să evite cazurile de 
suprapunere cu sistemul de 
comercializare a certificatelor de emisii de 
gaze cu efect de seră;

Or. de

Amendamentul 12

Reinhard Bütikofer în numele grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că, pentru atingerea 
obiectivelor în domeniul climei și energiei 
ale UE, este necesară o nouă strategie 
fiscală, prin reducerea nivelurilor minime 
de acciză pe emisiile de CO2 și pe 
conținutul energetic; solicită, prin urmare, 
Comisiei să asigure un echilibru adecvat 
între impozitarea energiei și sistemul UE 
de comercializare a certificatelor de emisii 
de gaze cu efect de seră, evitându-se 
suprapunerea celor două sisteme;

4. consideră că, pentru atingerea 
obiectivelor în domeniul climei și energiei 
ale UE, este necesară o nouă strategie 
fiscală, prin creșterea nivelurilor minime 
de acciză pe emisiile de CO2 și pe 
conținutul energetic; solicită, prin urmare, 
Comisiei să se asigure că atât impozitarea 
energiei, cât și schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii de 
gaze cu efect de seră contribuie la 
realizarea obiectivelor UE pe termen lung 
în domeniul climei și energiei;

Or. en

Amendamentul 13
Amalia Sartori

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să-și intensifice eforturile în 
domeniile climei și energiei pentru a 
contribui la realizarea unei piețe a 
energiei pe deplin funcționale, 
soluționând, în același timp, viitoarele 
probleme în materie de energie;

Or. it

Amendamentul 14
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că este necesar ca planurile de 
eficiență energetică să ducă la o creștere 

5. subliniază că este necesar ca planurile de 
eficiență energetică să ducă la o creștere 
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semnificativă a economiilor de energie și 
că va monitoriza îndeaproape aplicarea 
directivelor privind etichetarea ecologică, 
proiectarea ecologică, transporturile și 
infrastructurile, pentru a asigura un demers
european comun;

semnificativă a economiilor de energie și 
că va monitoriza îndeaproape aplicarea 
Directivelor privind etichetarea ecologică, 
proiectarea ecologică, transporturile și 
infrastructurile, pentru a asigura o 
abordare bazată pe un cadru european 
comun; subliniază importanța încurajării 
autorităților locale și regionale pentru a 
exploata TIC în planurile lor privind 
eficiența energetică și mediul și consideră 
că aplicarea acestora va spori în mod 
semnificativ oportunitățile de afaceri la 
nivel local și regional;

Or. en

Amendamentul 15

Reinhard Bütikofer în numele grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că este necesar ca planurile 
de eficiență energetică să ducă la o 
creștere semnificativă a economiilor de 
energie și că va monitoriza îndeaproape 
aplicarea directivelor privind etichetarea 
ecologică, proiectarea ecologică, 
transporturile și infrastructurile, pentru a 
asigura un demers european comun;

5. subliniază că, în vederea unei creșteri 
semnificative a economiilor de energie, 
sunt necesare noi planuri, politici și 
măsuri în materie de eficiență energetică 
și solicită Comisiei să monitorizeze
îndeaproape aplicarea directivelor
relevante existente, în special privind 
etichetarea energetică, proiectarea 
ecologică, transporturile, construcțiile și 
infrastructurile, pentru a asigura și aplica o
abordare bazată pe un cadru european 
comun; solicită Comisiei, de asemenea, să 
adopte o abordare ambițioasă cu privire la 
obiectivele, politicile și mecanismele sale 
în viitoarea Strategie privind eficiența 
resurselor;

Or. en
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Amendamentul 16
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că este necesar ca planurile de 
eficiență energetică să ducă la o creștere 
semnificativă a economiilor de energie și 
că va monitoriza îndeaproape aplicarea 
directivelor privind etichetarea ecologică, 
proiectarea ecologică, transporturile și 
infrastructurile, pentru a asigura un demers
european comun;

5. subliniază că este necesar ca planurile de 
eficiență energetică să ducă la o creștere 
semnificativă a economiilor de energie și 
că va monitoriza îndeaproape aplicarea 
directivelor privind etichetarea ecologică, 
proiectarea ecologică, transporturile și 
infrastructurile, pentru a asigura o
abordare bazată pe un cadru european 
comun; subliniază că infrastructura est-
europeană ar trebui îmbunătățită și adusă 
la același nivel cu infrastructura statelor 
membre din Europa Occidentală;

Or. en

Amendamentul 17
Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută propunerea de modificare a 
inițiativei referitoare la IMM-uri („Small 
Business Act”) pentru a crea o mai strânsă 
legătură între aceasta și Strategia Europa 
2020, dar regretă că rolul IMM-urilor se 
evidențiază suficient;

6. salută propunerea de revizuire a 
inițiativei referitoare la IMM-uri („Small 
Business Act”) pentru a crea o mai strânsă 
legătură între aceasta și Strategia Europa 
2020, dar regretă că rolul IMM-urilor nu
este evidențiat suficient în propunerile 
Comisiei ce vizează îmbunătățirea pieței 
interne; consideră că foarte puține dintre 
propuneri vizează IMM-urile tipice din 
Europa;

Or. de
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Amendamentul 18

Reinhard Bütikofer în numele grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută propunerea de modificare a 
inițiativei referitoare la IMM-uri („Small 
Business Act”) pentru a crea o mai strânsă 
legătură între aceasta și Strategia Europa 
2020, dar regretă că rolul IMM-urilor se 
evidențiază suficient;

6. salută propunerea de modificare a 
inițiativei referitoare la IMM-uri („Small 
Business Act”) pentru a crea o mai strânsă 
legătură între aceasta și Strategia Europa 
2020, dar regretă că rolul IMM-urilor nu 
este evidențiat suficient; salută 
propunerea de adoptare a unui plan de 
acțiune pentru accesul IMM-urilor la 
piețele de capital și solicită promovarea 
unor mecanisme de finanțare inovatoare 
destinate IMM-urilor care promovează 
inovația;

Or. en

Amendamentul 19
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută propunerea de modificare a 
inițiativei referitoare la IMM-uri („Small 
Business Act”) pentru a crea o mai strânsă 
legătură între aceasta și Strategia Europa 
2020, dar regretă că rolul IMM-urilor se 
evidențiază suficient;

6. salută propunerea de modificare a 
inițiativei referitoare la IMM-uri („Small 
Business Act”) pentru a crea o mai strânsă 
legătură între aceasta și Strategia Europa 
2020, dar regretă că rolul IMM-urilor, în 
special al microîntreprinderilor, nu este 
evidențiat suficient; subliniază importanța 
punerii în aplicare a propunerilor 
Grupului la nivel înalt privind reducerea 
sarcinii administrative;

Or. en
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Amendamentul 20
Amalia Sartori

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută propunerea de modificare a 
inițiativei referitoare la IMM-uri („Small 
Business Act”) pentru a crea o mai strânsă 
legătură între aceasta și Strategia Europa 
2020, dar regretă că rolul IMM-urilor se 
evidențiază suficient;

6. salută propunerea de modificare a 
inițiativei referitoare la IMM-uri („Small 
Business Act”) pentru a crea o mai strânsă 
legătură între aceasta și Strategia Europa 
2020 și solicită Comisiei să țină seama în 
mod corespunzător de rolul crucial al 
IMM-urilor în Europa;

Or. it

Amendamentul 21
Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută planurile Comisiei de a 
moderniza sistemul de taxe pe valoarea 
adăugată al UE; subliniază, în special, 
necesitatea de a simplifica normele, în 
special cele care vizează IMM-urile și 
deducerea taxei în amonte, reducând 
astfel costurile de asigurare a 
conformității;

Or. de

Amendamentul 22
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră ca fiind extrem de grav 
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faptul că, la nivelul Uniunii Europene, 
12% din TVA nu se percepe și, în vederea 
eliminării deficiențelor existente în sistem, 
solicită Comisiei urgentarea 
implementării inițiativei privind „facturile 
electronice”;

Or. ro

Amendamentul 23
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia să sporească numărul 
conexiunilor de bandă largă de mare 
viteză în regiunile UE pentru a asigura un 
nivel maxim al participării IMM-urilor la 
o piață internă care capătă un caracter 
digital din ce în ce mai pronunțat;

Or. en

Amendamentul 24
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. reafirmă că dreptul de exercitare a 
profesiei în alt stat membru este una 
dintre libertățile fundamentale garantate 
de tratat și o condiție necesară pentru o 
economie socială de piață cu grad ridicat 
de competitivitate și solicită Comisiei și 
statelor membre ridicarea tuturor 
barierelor existente privind libera 
circulație a lucrătorilor;

Or. ro
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Amendamentul 25

Reinhard Bütikofer în numele grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că UE trebuie să își mărească 
autonomia în ceea ce privește furnizarea cu
energie și invită Comisia să diversifice 
căile de furnizare cu energie printr-un 
plan regional, mai ales în țările din 
regiunea mediteraneană; pe lângă aceasta, 
solicită Comisiei să îmbunătățească 
integrarea surselor de energie regenerabilă 
și subliniază că este necesar ca rețelele 
inteligente să devină mai eficiente; de 
asemenea, este de părere că eliberarea de 
autorizații trebuie să devină mai eficientă 
și mai transparentă;

7. subliniază că UE trebuie să își mărească 
autonomia în ceea ce privește furnizarea de
energie și consideră că o abordare bazată 
pe grupări regionale în contextul pieței 
interne a energiei ar trebui să faciliteze 
această autonomie; pe lângă aceasta, 
solicită Comisiei să îmbunătățească 
integrarea surselor de energie regenerabilă 
și subliniază că este necesar ca rețelele 
inteligente să devină mai eficiente; de 
asemenea, este de părere că aplicarea unor 
mecanisme de cooperare trebuie să devină 
mai eficientă și mai transparentă;

Or. en

Amendamentul 26
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că UE trebuie să își mărească 
autonomia în ceea ce privește furnizarea cu
energie și invită Comisia să diversifice 
căile de furnizare cu energie printr-un plan 
regional, mai ales în țările din regiunea 
mediteraneană; pe lângă aceasta, solicită 
Comisiei să îmbunătățească integrarea 
surselor de energie regenerabilă și 
subliniază că este necesar ca rețelele 
inteligente să devină mai eficiente; de 
asemenea, este de părere că eliberarea de 
autorizații trebuie să devină mai eficientă și 
mai transparentă;

7. subliniază că UE trebuie să își mărească 
autonomia în ceea ce privește furnizarea de
energie și invită Comisia să diversifice 
căile de furnizare a energiei printr-un plan 
regional, mai ales în țările din regiunea 
mediteraneană și din Europa Centrală; pe 
lângă aceasta, solicită Comisiei să 
îmbunătățească integrarea surselor de 
energie regenerabilă și subliniază că este 
necesar ca rețelele inteligente să devină 
mai eficiente; de asemenea, este de părere 
că eliberarea de autorizații trebuie să 
devină mai eficientă și mai transparentă;
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Or. en

Amendamentul 27
Amalia Sartori

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază necesitatea unei mai bune 
coordonări și armonizări în utilizarea 
spectrului european de frecvențe radio; se 
declară în favoarea luării în considerare a 
intereselor economice și a celor privind 
siguranța și sănătatea; consideră că 
administrarea frecvențelor trebuie să 
promoveze pluralismul mijloacelor de 
informare.

8. subliniază necesitatea unei mai bune 
coordonări și armonizări în utilizarea 
spectrului european de frecvențe radio și 
speră că spectrul va fi utilizat mai eficient 
pentru a reduce prețurile pentru 
utilizatorii finali;

Or. it

Amendamentul 28
Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. salută propunerea Comisiei de a 
consolida dialogul cu societatea civilă, 
prin organizarea unor consultări; 
subliniază, cu toate acestea, că 
majoritatea instrumentelor necesare sunt 
deja disponibile, întrucât Comisia și-a 
luat angajamentul în acest sens cu mai 
mult timp în urmă, în cadrul orientărilor 
privind evaluarea impactului, în vederea 
estimării cu mai multă acuratețe a 
impactului propunerilor sale legislative 
din mai multe puncte de vedere; 
subliniază, încă o dată, că este foarte 
important ca instituțiile UE să consulte 
actorii interesați, atât pentru a beneficia 
de pe urma expertizei specializate a 
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acestora, cât și pentru a garanta 
transparența activităților acestora, 
asigurând acceptarea lor de către opinia 
publică ;

Or. de

Amendamentul 29

Reinhard Bütikofer în numele grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită crearea unui sistem de brevete 
flexibil, care să contribuie la inovațiile 
tehnologice care vizează soluționarea 
provocărilor din societate, cum ar fi cele 
demografice și climatice; reamintește, 
prin urmare, că sistemul de brevete al UE 
ar trebui să furnizeze brevete de calitate, 
nu doar brevete mai ieftine; atrage atenția 
asupra avantajelor abordărilor bazate pe 
colaborare, de tipul grupărilor regionale, 
inovării deschise și utilizării unor 
platforme de brevete comune și grupări de 
brevete;

Or. en

Amendamentul 30

Reinhard Bütikofer în numele grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. subliniază că o Directivă-cadru 
privind gestionarea drepturilor de autor 
nu ar trebui să îngrădească drepturile 
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utilizatorilor, ci ar trebui să favorizeze 
apariția unor modele de afaceri 
inovatoare pentru a contribui la crearea 
de conținut online și servicii cu valoare 
adăugată;

Or. en

Amendamentul 31

Reinhard Bütikofer în numele grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. salută inițiativa privind amprenta 
ecologică a produselor și îndeamnă 
Comisia să stabilească fără întârziere un 
adevărat sistem comun de evaluare și 
etichetare;

Or. en

Amendamentul 32

Reinhard Bütikofer în numele grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8d. recunoaște că achizițiile publice sunt 
instrumente puternice ce pot îndrepta 
piețele spre produse și servicii durabile și 
pot stimula inovarea; salută intenția 
Comisiei de a revizui și simplifica normele 
privind achizițiile publice și subliniază că 
acest proces nu ar trebui să pericliteze, ci 
să consolideze capacitatea autorităților 
publice de a include criterii de interes 
general, cum ar fi criteriile de mediu sau
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sociale, în cadrul licitațiilor publice;

Or. en

Amendamentul 33

Reinhard Bütikofer în numele grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8e (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8e. subliniază necesitatea de a include 
durabilitatea printre criteriile-cheie ale 
schimbărilor industriale și, prin urmare, 
solicită luarea în considerare a acestei 
dimensiuni în cadrul consultărilor cu 
privire la un cadru european pentru 
planificarea în avans a restructurării 
industriale;

Or. en


