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Amendamentul 1
Phil Prendergast

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută activitatea „ghișeelor unice”, care 
simplifică accesul la informații cu privire 
la oportunitățile de afaceri din statele 
membre, centralizând, într-un punct de 
contact național unic, toate formalitățile 
necesare pentru înființarea unei 
întreprinderi;

2. salută activitatea „ghișeelor unice”, care 
simplifică accesul la informații cu privire 
la exercitarea activității comerciale în
statele membre, centralizând, într-un punct 
de contact național unic, toate formalitățile 
și cerințele administrative necesare pentru 
înființarea și extinderea unei întreprinderi 
dincolo de frontierele naționale;

Or. en

Amendamentul 2
Phil Prendergast

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută rolul pozitiv jucat de SOLVIT, 
Europa ta – Consiliere, Rețeaua 
întreprinderilor europene, Centrele 
europene pentru consumatori, Centrul de 
contact Europa Direct și Serviciul european 
pentru ocuparea forței de muncă în 
furnizarea de soluții la problemele reale de 
pe piața internă; solicită Comisiei să 
găsească modalități de a îmbunătăți 
coordonarea dintre aceste servicii și de a 
evita suprapunerea eforturilor și a 
resurselor;

3. salută rolul pozitiv jucat de SOLVIT, 
Europa ta – Consiliere, Rețeaua 
întreprinderilor europene, Centrele 
europene pentru consumatori, Centrul de 
contact Europa Direct și Serviciul european 
pentru ocuparea forței de muncă în 
furnizarea de informații și asistență 
cetățenilor, consumatorilor și 
întreprinzătorilor de pe piața internă; 
solicită Comisiei să găsească modalități de 
a îmbunătăți coordonarea dintre aceste 
servicii și de a evita suprapunerea 
eforturilor și a resurselor;

Or. en
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Amendamentul 3
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută rolul pozitiv jucat de SOLVIT, 
Europa ta – Consiliere, Rețeaua 
întreprinderilor europene, Centrele 
europene pentru consumatori, Centrul de 
contact Europa Direct și Serviciul european 
pentru ocuparea forței de muncă în 
furnizarea de soluții la problemele reale de 
pe piața internă; solicită Comisiei să 
găsească modalități de a îmbunătăți 
coordonarea dintre aceste servicii și de a 
evita suprapunerea eforturilor și a 
resurselor;

3. salută rolul pozitiv jucat de SOLVIT, 
Europa ta – Consiliere, Rețeaua 
întreprinderilor europene, Centrele 
europene pentru consumatori, Centrul de 
contact Europa Direct și Serviciul european 
pentru ocuparea forței de muncă în 
furnizarea de soluții la problemele reale de 
pe piața internă; solicită Comisiei să 
găsească modalități de a îmbunătăți 
coordonarea dintre aceste servicii, de a 
evita suprapunerea eforturilor și a 
resurselor și, în primul rând, de a 
intensifica informarea publicului cu 
privire la toate aceste servicii, inclusiv cu 
privire la domeniul lor de competență, 
astfel încât cetățenii să înțeleagă în mod 
clar căruia dintre aceste servicii ar trebui 
să i se adreseze într-o anumită situație;

Or. en

Amendamentul 4
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să se concentreze asupra 
creării unui punct unic de contact direct 
pentru cetățeni și consumatori prin 
intermediul reprezentanțelor Comisiei din 
fiecare stat membru; consideră că un punct 
unic de contact direct în fiecare stat 
membru ar contribui cu adevărat la 
facilitarea accesului cetățenilor, al 
consumatorilor și al întreprinderilor pe 

4. invită Comisia să se concentreze asupra 
creării unui punct unic de contact direct 
pentru cetățeni și consumatori prin 
intermediul reprezentanțelor Comisiei din 
fiecare stat membru; consideră că un punct 
unic de contact direct în fiecare stat 
membru ar contribui cu adevărat la 
facilitarea accesului pentru a furniza un 
serviciu ușor de utilizat și mai eficient,
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piața internă; care nu numai că oferă informații simple, 
dar și comunică cetățenilor ce înseamnă 
piața internă și ce oportunități oferă 
aceasta; acest lucru ar putea contribui la 
evitarea confuziilor în rândul cetățenilor
de rând, al consumatorilor și al 
întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 5
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să se concentreze asupra 
creării unui punct unic de contact direct 
pentru cetățeni și consumatori prin 
intermediul reprezentanțelor Comisiei din 
fiecare stat membru; consideră că un punct 
unic de contact direct în fiecare stat 
membru ar contribui cu adevărat la 
facilitarea accesului cetățenilor, al 
consumatorilor și al întreprinderilor pe 
piața internă;

4. invită Comisia să se concentreze asupra 
creării unui punct unic de contact direct 
pentru cetățeni și consumatori prin 
intermediul reprezentanțelor Comisiei 
Europene din fiecare stat membru; 
consideră că un punct unic de contact 
direct în fiecare stat membru, care ar 
trebui să își desfășoare activitatea în 
strânsă colaborare cu birourile de 
informare ale Parlamentului European 
pentru a asigura un ghișeu unic 
cuprinzător pentru fiecare cetățean în 
parte, ar contribui cu adevărat la facilitarea 
accesului cetățenilor, al consumatorilor și 
al întreprinderilor pe piața internă;

Or. en

Amendamentul 6
Nikolaos Chountis

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că principalele preocupări 
ale cetățenilor se axează pe nevoia unui 
loc de muncă cu normă întreagă și de 
servicii sociale de înaltă calitate; 
subliniază necesitatea garantării unor 
astfel de servicii; subliniază că mobilitatea 
lucrătorilor în diferite state membre 
trebuie să fie un act voluntar îmbinat 
întotdeauna cu respectarea deplină a 
drepturilor forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 7
Phil Prendergast

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de numărul mare de petiții primite 
de Comisia pentru petiții a Parlamentului 
care se referă la problemele cu care se 
confruntă cetățenii pe piața internă, în 
special în ceea ce privește transpunerea sau 
punerea în aplicare incorectă a dreptului 
UE; invită Comisia să includă în raportul 
său concluziile și rezultatele petițiilor 
adresate Comisiei pentru petiții a
Parlamentului; subliniază faptul că 
procesul de petiționare ar trebui utilizat 
mai bine, în vederea îmbunătățirii 
procesului legislativ al UE, inter alia prin 
sensibilizarea cetățenilor cu privire la 
dreptul lor de a depune o petiție;

5. ia act de numărul mare de petiții primite 
de Comisia pentru petiții a Parlamentului 
care se referă la problemele cu care se 
confruntă cetățenii pe piața internă, în 
special în ceea ce privește transpunerea sau 
punerea în aplicare incorectă a dreptului 
UE; invită Comisia să includă în raportul 
său concluziile și rezultatele petițiilor 
adresate Comisiei pentru petiții a 
Parlamentului; subliniază faptul că 
procesul de petiționare ar trebui utilizat 
mai bine, în vederea îmbunătățirii 
procesului legislativ al UE, îndeosebi în 
ceea ce privește soluțiile legislative pentru 
barierele în calea comerțului 
transfrontalier și punerea în aplicare a
drepturilor consumatorilor;

Or. en
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Amendamentul 8
Nikolaos Chountis

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia Europeană și statele 
membre să stabilească drept prioritate 
respectarea și promovarea drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor, și anume a 
drepturilor sociale și a celor legate de 
ocuparea forței de muncă, garantând 
protecția tuturor lucrătorilor, inclusiv 
atunci când ocupă un loc de muncă 
într-un alt stat membru;

Or. en

Amendamentul 9
Nikolaos Chountis

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să identifice principalele 
acte legislative ale UE relevante pentru 
fiecare dintre preocupările evidențiate, 
astfel încât să ofere cetățenilor, 
consumatorilor și întreprinderilor 
informații utile, precum și o mai bună 
înțelegere a raportului;

6. invită Comisia să identifice principalele 
acte legislative ale UE relevante pentru 
fiecare dintre preocupările evidențiate, 
astfel încât să ofere cetățenilor, 
consumatorilor și întreprinderilor 
informații utile și mai accesibile cu privire 
la drepturile lor pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 10
Phil Prendergast

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să elaboreze un tabel 
pentru fiecare dintre preocupările 
evidențiate, indicând actorii responsabili
cu găsirea de soluții pentru fiecare dintre 
cauzele profunde identificate;

8. invită Comisia să elaboreze un tabel 
pentru fiecare dintre preocupările 
evidențiate, indicând autoritățile 
responsabile cu găsirea de soluții pentru 
fiecare dintre cauzele profunde identificate, 
precum și acțiunile considerate adecvate 
pentru a le aborda;

Or. en

Amendamentul 11
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. încurajează Comisia și statele membre 
să își concentreze campaniile de 
informare din cursul Anului european al 
cetățenilor 2013 asupra domeniilor 
conexe acelor preocupări care se referă la 
drepturile bazate pe cetățenia UE, 
întrucât, pe baza metodologiei de selecție 
a raportului, acestea reflectă cu adevărat 
ceea ce contează cel mai mult pentru 
cetățenii UE în viața lor de zi cu zi în 
cadrul pieței interne;

Or. en

Amendamentul 12
Phil Prendergast

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. recunoaște problemele cu care se 
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confruntă cetățenii în legătură cu 
serviciile bancare transfrontaliere, în 
special în ceea ce privește deschiderea 
unui cont bancar; invită Comisia să 
prezinte o propunere de act legislativ 
privind accesul și dreptul de acces la un 
cont de plăți de bază;

Or. en


