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Amendamentul 1
Rebecca Taylor

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere avizul din 30 mai 2013 
al Comitetului Regiunilor,

Or. en

Amendamentul 2
Dimitar Stoyanov

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că legislația propusă și 
adoptată la nivel european ar trebui să fie 
simplă, ușor de înțeles și accesibilă pentru
toți; recunoaște că criza economică a pus 
o presiune sporită asupra resurselor 
administrațiilor naționale și consideră că 
un angajament privind producerea unei 
legislații clare și care poată fi transpusă cu 
ușurință ar contribui la scăderea acestei 
presiuni;

1. subliniază că legislația propusă și 
adoptată la nivel european ar trebui să fie 
simplă, ușor de înțeles și accesibilă în toate 
limbile oficiale ale statelor membre ale 
UE și pentru toți actorii instituționali, 
precum și pentru publicul larg; consideră 
că un angajament privind producerea unei 
legislații clare și care poată fi transpusă cu 
ușurință ar contribui la scăderea sarcinilor 
administrațiilor naționale;

Or. bg

Amendamentul 3
Rebecca Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că legislația propusă și 
adoptată la nivel european ar trebui să fie 
simplă, ușor de înțeles și accesibilă pentru 
toți; recunoaște că criza economică a pus o 
presiune sporită asupra resurselor 
administrațiilor naționale și consideră că un 
angajament privind producerea unei 
legislații clare și care poată fi transpusă cu 
ușurință ar contribui la scăderea acestei 
presiuni;

1. subliniază că legislația propusă și 
adoptată la nivel european ar trebui să fie 
simplă, efectivă și eficientă, să ofere o 
valoare adăugată clară, să fie ușor de 
înțeles și accesibilă pentru toți și să ofere 
beneficii maxime la costuri minime; 
recunoaște că criza economică a pus o 
presiune sporită asupra resurselor 
administrațiilor naționale și consideră că un 
angajament privind producerea unei 
legislații clare și care poată fi transpusă cu 
ușurință ar contribui la scăderea acestei 
presiuni;

Or. en

Amendamentul 4
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că legislația propusă și 
adoptată la nivel european ar trebui să fie 
simplă, ușor de înțeles și accesibilă pentru 
toți; recunoaște că criza economică a pus o 
presiune sporită asupra resurselor 
administrațiilor naționale și consideră că un 
angajament privind producerea unei 
legislații clare și care poată fi transpusă cu 
ușurință ar contribui la scăderea acestei 
presiuni;

1. subliniază că legislația propusă și 
adoptată la nivel european ar trebui să fie 
simplă, ușor de înțeles și accesibilă pentru 
toți; recunoaște că criza economică a pus o 
presiune sporită asupra resurselor 
administrațiilor și societăților naționale; 
consideră că un angajament privind 
producerea unei legislații clare și care 
poată fi transpusă cu ușurință ar contribui 
la scăderea acestei presiuni;

Or. fr

Amendamentul 5
Rebecca Taylor
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Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că ar trebui să se 
urmărească o mai bună legiferare în 
spiritul guvernanței pe mai multe niveluri, 
și anume prin acțiuni coordonate ale UE, 
ale instituțiilor naționale și ale 
autorităților locale și regionale;

Or. en

Amendamentul 6
Sebastian Valentin Bodu

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. îndeamnă Comisia și Consiliul să 
participe alături de Parlament la 
negocieri privind criteriile pentru 
aplicarea corespunzătoare a 
articolelor 290 și 291 din TFUE; 
consideră că acest lucru poate fi realizat 
în cadrul revizuirii Acordului 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare, care, printre altele, ar include 
astfel de criterii;

Or. en

Amendamentul 7
Rebecca Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia să consolideze 



PE516.887v01-00 6/12 AM\1001639RO.doc

RO

revizuirea aplicării principiului 
proporționalității, în special cu privire la 
aplicarea articolelor 290 și 291 din TFUE 
privind actele delegate și actele de punere 
în aplicare;

Or. en

Amendamentul 8
Sebastian Valentin Bodu

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că presiunea asupra timpului și 
a resurselor cu care se confruntă 
parlamentele naționale atunci când 
reacționează la propunerile de acte 
legislative contribuie la „deficitul 
democratic” resimțit în UE;

6. consideră că presiunea asupra timpului și 
a resurselor cu care se confruntă 
parlamentele naționale atunci când 
reacționează la propunerile de acte 
legislative ar putea contribui la „deficitul 
democratic” resimțit în UE;

Or. en

Amendamentul 9
Sebastian Valentin Bodu

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că o serie de măsuri de 
consolidare a acestui mecanism ar fi 
binevenite, de exemplu prin introducerea 
unei proceduri de acordare a 
„cartonașului roșu” mai solide; sugerează 
să se analizeze care ar trebui să fie 
numărul adecvat de răspunsuri din partea 
parlamentelor naționale pentru a declanșa 
o astfel de procedură, dacă aceasta ar 
trebui să se limiteze la criterii legate 
numai de subsidiaritate sau de 

7. consideră că o serie de măsuri de 
facilitare a acestui mecanism ar fi 
binevenite, de exemplu prin examinarea 
mai detaliată a problemelor întâmpinate 
de parlamentele naționale pentru a 
îmbunătăți funcționarea sistemului 
existent; consideră că o astfel de dezbatere 
ar fi o etapă utilă a evoluției puterii 
acordate parlamentelor naționale, aliniind 
stimulentele la controlul cu efecte la nivel 
european;
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proporționalitate și care ar fi impactul 
acesteia; consideră că o astfel de dezbatere 
ar fi o etapă utilă a evoluției puterii 
acordate parlamentelor naționale, aliniind 
stimulentele la controlul cu efecte la nivel 
european;

Or. en

Amendamentul 10
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că o abordare eficientă față de 
provocările unei mai bune legiferări, atât
în ceea ce privește legile existente, cât și 
posibila legislație viitoare, va ajuta 
instituțiile europene să reacționeze la 
situația de criză; consideră că reforma
legislației și a practicilor legislative 
europene reprezintă un instrument de bază 
pentru obținerea creșterii economice și a 
competitivității în Europa;

9. consideră că o abordare eficientă a 
provocărilor unei mai bune legiferări, în 
ceea ce privește atât actele legislative
existente, cât și posibila legislație viitoare, 
va ajuta instituțiile europene să reacționeze 
la situația de criză; consideră că reforma 
legislației și a practicilor legislative 
europene reprezintă un instrument de bază 
pentru a obține creștere economică și 
competitivitate în Europa; este preocupat 
de riscul unei creșteri semnificative a 
numărului actelor delegate și de 
mijloacele limitate prin care Parlamentul 
European poate exercita control 
parlamentar asupra unor astfel de acte;

Or. fr

Amendamentul 11
Dimitar Stoyanov

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută accentul sporit pus de Comisie 10. salută accentul sporit pus de Comisie 



PE516.887v01-00 8/12 AM\1001639RO.doc

RO

pe un „ciclu” al politicilor, etapele de 
inițiere, de realizare a evaluării de impact, 
de consultare, de aplicare, de implementare 
și de evaluare ale legislației UE fiind 
considerate ca făcând parte dintr-un proces 
coerent; consideră, în acest context, că
principiul „Gândiți mai întâi la scară mică” 
ar trebui să constituie un element-cheie în 
tot acest proces;

pe un „ciclu” al politicilor, etapele de 
inițiere, de realizare a evaluării de impact, 
de consultare, de aplicare, de implementare 
și de evaluare ale legislației UE fiind 
considerate ca făcând parte dintr-un proces 
coerent și transparent de stimulare a 
creșterii și competitivității în Europa; prin 
urmare, în acest context, principiul 
„Gândiți mai întâi la scară mică” ar trebui 
să fie, de asemenea, aplicat ca element-
cheie în tot acest proces;

Or. bg

Amendamentul 12
Rebecca Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 12 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să realizeze evaluările din cadrul 
Programului privind o reglementare 
adecvată și funcțională (REFIT) în 
domeniile de politică esențiale înainte de 
finalul actualei perioade legislative;

– să realizeze evaluările din cadrul 
Programului privind o reglementare 
adecvată și funcțională (REFIT) în 
domeniile de politică esențiale înainte de 
finalul actualei perioade legislative,
incluzând contribuțiile tuturor nivelurilor 
de guvernanță în principalele sectoare 
care sunt de interes pentru autoritățile 
locale și regionale;

Or. en

Amendamentul 13
Rebecca Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază importanța simplificării 
pentru optimizarea mediului de 
reglementare, în special pentru 
autoritățile locale și regionale, ale căror 
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resurse pentru punerea în aplicare a 
legislației sunt adesea limitate și în 
scădere;

Or. en

Amendamentul 14
Rebecca Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. înțelege „suprareglementarea” ca 
fiind practica prin care statele membre 
depășesc cerințele minime în 
transpunerea directivelor UE în legislația 
națională; prin urmare, invită statele 
membre să precizeze motivele care stau la 
baza suprareglementării în cazurile în 
care se produce acest lucru;

Or. en

Amendamentul 15
Rebecca Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută faptul că evaluările de impact ale 
Comisiei încearcă să acopere o gamă largă 
și cuprinzătoare de eventuale impacturi, 
dar consideră că acest sistem ar putea fi 
consolidat și mai mult în mai multe feluri; 
este, în acest sens, încurajat de decizia 
Comisiei de a actualiza, consolida și 
revizui orientările sale privind evaluările de 
impact până în iunie 2014 și își rezervă 
dreptul de a contribui în mod aprofundat 
prin identificarea unor posibile 

15. salută faptul că evaluările de impact ale 
Comisiei încearcă să acopere o gamă largă 
și cuprinzătoare de eventuale impacturi, 
dar consideră că acest sistem ar putea fi 
consolidat și mai mult în mai multe feluri,
de exemplu prin includerea dimensiunii 
teritoriale (implicațiile financiare și 
administrative pentru autoritățile 
naționale, regionale și locale); este, în 
acest sens, încurajat de decizia Comisiei de 
a actualiza, consolida și revizui orientările 
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îmbunătățiri privind aceste orientări în 
lunile care urmează;

sale privind evaluările de impact până în 
iunie 2014 și își rezervă dreptul de a 
contribui în mod aprofundat prin 
identificarea unor posibile îmbunătățiri 
privind aceste orientări în lunile care 
urmează;

Or. en

Amendamentul 16
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută faptul că evaluările de impact ale 
Comisiei încearcă să acopere o gamă largă 
și cuprinzătoare de eventuale impacturi, 
dar consideră că acest sistem ar putea fi 
consolidat și mai mult în mai multe feluri; 
este, în acest sens, încurajat de decizia 
Comisiei de a actualiza, consolida și 
revizui orientările sale privind evaluările de 
impact până în iunie 2014 și își rezervă 
dreptul de a contribui în mod aprofundat 
prin identificarea unor posibile 
îmbunătățiri privind aceste orientări în 
lunile care urmează;

15. salută faptul că evaluările de impact ale 
Comisiei încearcă să acopere o gamă largă 
și cuprinzătoare de eventuale impacturi, 
dar consideră că acest sistem ar putea fi 
consolidat și mai mult în mai multe feluri; 
este, în acest sens, încurajat de decizia 
Comisiei de a actualiza, consolida și 
revizui orientările sale privind evaluările de 
impact până în iunie 2014 și își rezervă 
dreptul de a contribui în mod aprofundat 
prin identificarea unor posibile 
îmbunătățiri privind aceste orientări în 
lunile care urmează; insistă asupra 
faptului că aceste evaluări de impact, care 
sunt esențiale în formarea opiniei publice 
și politice, ar trebui să respecte principiul 
multilingvismului;

Or. fr

Amendamentul 17
Rebecca Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să consolideze rolul și 17. invită Comisia să consolideze rolul și 
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independența Comitetului de evaluare a 
impactului și, în special, să finalizeze și să 
prezinte propuneri legislative numai în 
cazul în care acestea au fost aprobate 
printr-un aviz favorabil de Comitetul de 
evaluare a impactului;

independența Comitetului de evaluare a 
impactului, să implice interesul 
autorităților locale și regionale în 
deliberări, întrucât acestea reprezintă
nivelul de guvernanță a cărui implicare în 
implementare este cea mai probabilă și, în 
special, să finalizeze și să prezinte 
propuneri legislative numai în cazul în care 
acestea au fost aprobate printr-un aviz 
favorabil de Comitetul de evaluare a 
impactului;

Or. en

Amendamentul 18
Rebecca Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. salută evoluția pozitivă a Direcției 
pentru evaluarea impactului și valoarea 
adăugată europeană din Parlament; 
consideră că peste tot în Parlament ar 
trebui aplicată o abordare sistematică 
privind analizarea evaluărilor de impact; 
salută faptul că Direcția pentru evaluarea 
impactului a pregătit scurte rezumate ale 
evaluărilor de impact care însoțesc 
propunerile Comisiei și consideră că 
acestea ar trebui să reprezinte un element 
esențial al procesului de analizare de către 
comisii a propunerilor legislative care sunt 
dezbătute; solicită Conferinței președinților 
de comisie să găsească modalitatea optimă 
de aplicare a acestei recomandări;

19. salută evoluția pozitivă a Direcției 
pentru evaluarea impactului și valoarea 
adăugată europeană din Parlament; 
consideră că peste tot în Parlament ar 
trebui aplicată o abordare sistematică 
privind analizarea evaluărilor de impact; 
salută faptul că Direcția pentru evaluarea 
impactului a pregătit scurte rezumate ale 
evaluărilor de impact care însoțesc 
propunerile Comisiei și consideră că 
acestea ar trebui să reprezinte un element 
esențial al procesului de analizare de către 
comisii a propunerilor legislative care sunt 
dezbătute; propune ca evaluările de 
impact ale PE să includă o dimensiune 
teritorială atunci când este cazul; solicită 
Conferinței președinților de comisie să 
găsească modalitatea optimă de aplicare a 
acestei recomandări;

Or. en
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Amendamentul 19
Sebastian Valentin Bodu

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. amintește de angajamentul asumat de 
Parlament și Consiliu în Abordarea 
comună interinstituțională a evaluării 
impactului din 2005 de a realiza evaluări 
de impact înaintea adoptării modificărilor
de fond și invită comisiile să recurgă la 
noua Unitate pentru evaluarea impactului 
în ceea ce privește punerea în aplicare a 
acestui angajament;

20. reamintește angajamentul asumat de 
Parlament și Consiliu în Abordarea 
comună interinstituțională a evaluării 
impactului din 2005 de a realiza evaluări 
de impact, atunci când consideră că acest 
lucru este adecvat și necesar pentru 
procesul legislativ, înaintea adoptării 
oricărei modificări de fond, și invită 
comisiile să recurgă la noua Unitate pentru 
evaluarea impactului în ceea ce privește 
punerea în aplicare a acestui angajament;

Or. en


