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Amendamentul 1
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Referirea -1 (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolul 208 din 
Tratatul de la Lisabona, care stabilește 
principiul coerenței politicii comerciale și 
de dezvoltare a UE,

Or. es

Amendamentul 2
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolul 208 din 
TFUE, care face din eradicarea sărăciei 
obiectivul principal al politicii de 
dezvoltare a UE și instituie principiul 
coerenței politicii de dezvoltare,

Or. en

Amendamentul 3
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Referirea 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere amendamentele 
adoptate de Parlament la 
15 ianuarie 2014 în legătură cu 
propunerea de regulament al 

eliminat



PE554.830v01-00 4/72 AM\1057801RO.doc

RO

Parlamentului European și al Consiliului 
privind accesul bunurilor și al serviciilor 
din țări terțe pe piața internă a achizițiilor 
publice a Uniunii și procedurile de 
sprijinire a negocierilor referitoare la 
accesul bunurilor și al serviciilor din 
Uniune pe piețele achizițiilor publice din 
țări terțe4,

__________________
4 Texte adoptate, P7_TA(2014)0027.

Or. en

Amendamentul 4
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul din 2010 al 
EIM pentru Comisia Europeană, intitulat 
„Internaționalizarea IMM-urilor 
europene”,

Or. en

Amendamentul 5
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
intitulată „UE 2020: O strategie 
europeană pentru o creștere inteligentă, 
ecologică și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

Or. es
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Amendamentul 6
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Referirea 6 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
27 septembrie 2011 referitoare la o nouă 
politică comercială pentru Europa în 
conformitate cu Strategia Europa 2020 
(2010/2152(INI))1,

__________________
1 JO C 56E, 26.2.2013, pp. 87-98.

Or. es

Amendamentul 7
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Referirea 6 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
intitulată „Comerț, creștere și afaceri 
internaționale – Politica comercială –
componentă-cheie a strategiei UE 2020” 
(COM(2010)0612),

Or. es

Amendamentul 8
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Referirea 6 d (nouă)



PE554.830v01-00 6/72 AM\1057801RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
intitulată „Către o redresare generatoare 
de locuri de muncă” (COM(2012)0173),

Or. es

Amendamentul 9
Klaus Buchner

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere recenzia sistematică a 
datelor din literatura de specialitate 
efectuată de Departamentul de evaluare a 
politicilor și a operațiunilor (IOB) al 
ministerului de afaceri externe olandez 
intitulat „Parteneriatele public-private în 
țările în curs de dezvoltare”,

Or. en

Amendamentul 10
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Convenția privind 
combaterea mituirii funcționarilor publici 
străini în tranzacțiile comerciale 
internaționale a OCDE din 1997,

Or. es
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Amendamentul 11
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Referirea 10 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere documentul final al 
Conferinței Organizației Națiunilor Unite 
privind dezvoltarea durabilă (Rio+20), 
punctul 46,

Or. es

Amendamentul 12
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Referirea 10 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere „Liniile directoare ale 
OCDE pentru întreprinderile 
multinaționale”, actualizate în mai 2011,

Or. es

Amendamentul 13
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Referirea 10 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
intitulată „O nouă strategie a UE (2011-
2014) pentru responsabilitatea socială a 
întreprinderilor” (COM(2011)0681),

Or. es
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Amendamentul 14
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Referirea 10 e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
29 ianuarie 2013 referitoare la 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor: promovarea intereselor 
societății și a unei căi spre o redresare 
economică sustenabilă și cuprinzătoare 
(2012/2097(INI) PE 498.081v02-00; A7-
0023/2013)1,

__________________
1 P7_TA(2013)0050

Or. es

Amendamentul 15
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Referirea 10 j (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere inițiativa ONU, 
intitulată „Principiile capacitării femeii” 
și lansată în martie 2010, care oferă 
orientări cu privire la capacitarea 
femeilor la locul de muncă, pe piață și în 
cadrul comunității și care este rezultatul 
cooperării dintre „Femeile ONU”, 
organismul ONU dedicat problematicii de 
gen (UN Women) și inițiativa „Global 
Compact” a Organizației Națiunilor 
Unite,

Or. es
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Amendamentul 16
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Referirea 10 j (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Principiile directoare 
ale Organizației Națiunilor Unite privind 
activitățile întreprinderilor și drepturile 
omului și Concluziile Consiliului Afaceri 
Externe din 8 decembrie 2009(1),

Or. es

Amendamentul 17
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Referirea 10 k (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere punctul 5 din 
Comunicarea Comisiei intitulată 
„Strategie pentru egalitatea între femei și 
bărbați 2010-2015” (COM(2010)0491),

Or. es

Amendamentul 18
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Referirea 10 l (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Declarația Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) privind 
principiile și drepturile fundamentale la 
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locul de muncă, adoptată în 1998, și 
convențiile OIM prin care se instituie 
norme fundamentale universale de muncă 
cu privire la abolirea muncii forțate 
[nr. 29 (1930) și nr. 105 (1957)], libertatea 
de asociere și dreptul la negociere 
colectivă [nr. 87 (1948) și nr. 98 (1949)], 
abolirea muncii copiilor [nr. 138 (1973) și 
nr. 182 (1999)] și nediscriminarea la 
angajare [nr. 100 (1951) și 
nr. 111 (1958)],

Or. es

Amendamentul 19
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Referirea 10 m (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere convențiile OIM 
referitoare la clauzele privind condițiile de 
muncă (contractele publice) [Convenția 
nr. 94 (1949)] și cele referitoare la 
negocierile colective (Convenția nr. 154),

Or. es

Amendamentul 20
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Referirea 10 n (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Agenda OIM privind 
munca decentă și Pactul global al OIM 
privind locurile de muncă, adoptate 
printr-un consens la nivel mondial la 
19 iunie 2009 în cadrul Conferinței 
Internaționale a Muncii,
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Or. es

Amendamentul 21
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Referirea 10 o (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Declarația privind 
justiția socială pentru o globalizare 
echitabilă, adoptată la 10 iunie 2008, prin 
consensul celor 183 de țări membre ale 
OIM,

Or. es

Amendamentul 22
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, pentru a consolida structura 
economică a fiecărei țări și a stimula 
dinamismul acesteia este recomandabil să 
se faciliteze interacțiunile dintre sectorul 
public și sectorul privat, precum și dintre 
entitățile publice și cele private prin 
intermediul inițiativelor și al 
întreprinderilor comune;

A. întrucât, pentru a consolida 
întreprinderile și structura economică a 
fiecărei țări și a stimula dinamismul 
acesteia este recomandabil să se faciliteze 
interacțiunile dintre sectorul public și 
sectorul privat, precum și dintre entitățile 
publice și cele private, printre alte modele,
prin intermediul inițiativelor și al 
întreprinderilor comune;

Or. es

Amendamentul 23
Lola Sánchez Caldentey
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Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât parteneriatele public-private 
(PPP) ocupă un loc important pe agenda 
de dezvoltare și sunt promovate din ce în 
ce mai mult ca metodă de eliminare a 
deficitului de finanțare a infrastructurii în 
țările dezvoltate, dar și în țările în curs de 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 24
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât sprijinul acordat de UE și 
cooperarea cu sectorul privat pot și 
trebuie să contribuie la reducerea sărăciei 
și a inegalităților și la promovarea 
drepturilor omului, a standardelor de 
mediu și a dialogului social;

Or. en

Amendamentul 25
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, deși parteneriatele public-privat 
(PPP) sunt instrumente care necesită o 
planificare pe termen lung și care sunt 
utilizate în cadrul politicilor 

B. întrucât, deși parteneriatele public-privat 
(PPP) sunt instrumente care necesită o 
planificare pe termen lung și care sunt 
utilizate în cadrul politicilor 
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guvernamentale la nivel federal, regional și 
local, nu există o definiție recunoscută la 
nivel internațional pentru aceste 
parteneriate și nici un cadru de 
reglementare cuprinzător cu privire la 
acestea; întrucât, în practică, termenul de 
„parteneriat public-privat” este utilizat cu 
sensul de „spectru larg și variat de relații 
de cooperare între actori publici (guverne, 
agenții și organizații internaționale sau o 
combinație a acestora) și actori privați 
(companii sau entități non-profit)” și, de 
obicei, acest gen de cooperare presupune 
furnizarea de către sectorul privat a 
infrastructurilor sau a bunurilor care, în 
mod tradițional, sunt puse la dispoziție de 
către guverne;

guvernamentale la nivel internațional, 
național, regional și local, nu există o 
definiție recunoscută la nivel internațional 
pentru aceste parteneriate și nici un cadru 
de reglementare cuprinzător cu privire la 
acestea; întrucât, în practică, termenul de 
„parteneriat public-privat” este utilizat cu 
sensul de „spectru larg și variat de relații 
de cooperare între actori publici (guverne, 
agenții și organizații internaționale sau o 
combinație a acestora) și actori privați 
(companii sau entități non-profit)” și, de 
obicei, acest gen de cooperare presupune 
furnizarea de către sectorul privat a 
infrastructurilor sau a bunurilor care, în 
mod tradițional, sunt puse la dispoziție de 
către guverne;

Or. es

Amendamentul 26
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, începând din 2007, criza 
economică mondială a avut efecte grave 
asupra economiilor mature, precum și 
asupra economiilor țărilor emergente și 
ale țărilor în curs de dezvoltare și a 
afectat politicile bugetare și accesul 
entităților publice și private la fondurile 
necesare pentru a realiza proiecte, 
exercitând o influență negativă asupra 
dezvoltării infrastructurii și a furnizării 
serviciilor de bază;

eliminat

Or. en

Amendamentul 27
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, începând din 2007, criza 
economică mondială a avut efecte grave 
asupra economiilor mature, precum și 
asupra economiilor țărilor emergente și ale 
țărilor în curs de dezvoltare și a afectat 
politicile bugetare și accesul entităților 
publice și private la fondurile necesare 
pentru a realiza proiecte, exercitând o 
influență negativă asupra dezvoltării 
infrastructurii și a furnizării serviciilor de 
bază;

C. întrucât, începând din 2007, criza 
economică mondială a avut efecte grave 
asupra economiilor mature, precum și 
asupra economiilor țărilor emergente și ale 
țărilor în curs de dezvoltare și a afectat 
politicile bugetare și accesul entităților 
publice și private, îndeosebi al IMM-
urilor, la fondurile necesare pentru a 
realiza proiecte, exercitând o influență 
negativă asupra dezvoltării infrastructurii și 
a furnizării serviciilor de bază;

Or. es

Amendamentul 28
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, începând din 2007, criza 
economică mondială a avut efecte grave 
asupra economiilor mature, precum și 
asupra economiilor țărilor emergente și ale 
țărilor în curs de dezvoltare și a afectat 
politicile bugetare și accesul entităților 
publice și private la fondurile necesare 
pentru a realiza proiecte, exercitând o 
influență negativă asupra dezvoltării 
infrastructurii și a furnizării serviciilor de 
bază;

C. întrucât, începând din 2007, criza 
economică mondială a avut efecte grave 
asupra tuturor economiilor mature, precum 
și asupra economiilor țărilor emergente și 
ale țărilor în curs de dezvoltare și a afectat 
politicile bugetare și accesul entităților 
publice și private la fondurile necesare 
pentru a realiza proiecte, exercitând o 
influență negativă asupra dezvoltării 
infrastructurii și a furnizării serviciilor de 
bază;

Or. en

Amendamentul 29
Lola Sánchez Caldentey
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Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât criza economică și a datoriilor 
publice a exacerbat constrângerile care 
afectează bugetele publice și, prin urmare, 
este important să se îmbunătățească 
rentabilitatea, eficacitatea, eficiența și 
calitatea serviciilor publice și să se 
asigure faptul că infrastructura publică 
este pusă la dispoziție la timp și întrucât o 
implicare adecvată a actorilor publici și 
privați poate contribui la realizarea 
acestui obiectiv;

eliminat

Or. en

Amendamentul 30
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât criza economică și a datoriilor 
publice a exacerbat constrângerile care 
afectează bugetele publice și, prin urmare, 
este important să se îmbunătățească 
rentabilitatea, eficacitatea, eficiența și 
calitatea serviciilor publice și să se asigure 
faptul că infrastructura publică este pusă la 
dispoziție la timp și întrucât o implicare 
adecvată a actorilor publici și privați 
poate contribui la realizarea acestui 
obiectiv;

D. întrucât criza economică și a datoriilor 
publice a exacerbat constrângerile care 
afectează bugetele publice, guvernele 
trebuind să recurgă tot mai mult la soluții 
inovatoare, precum parteneriatele public-
private care, dezvoltate în mod 
corespunzător, pot ajuta să se 
îmbunătățească rentabilitatea, eficacitatea, 
eficiența și calitatea serviciilor publice și să 
se asigure faptul că infrastructura publică 
este pusă la dispoziție la timp; avertizând 
totuși că există un risc serios ca guvernele 
să opteze pentru inițiativele public-private 
deoarece ele reprezintă un instrument 
care nu este inclus în calculul deficitului 
public, și nu atât pentru că ar reprezenta 
opțiunea care garantează cel mai bine 
gestionarea corespunzătoare a 
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proiectului;

Or. es

Amendamentul 31
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât criza economică și a datoriilor 
publice a exacerbat constrângerile care 
afectează bugetele publice și, prin urmare, 
este important să se îmbunătățească 
rentabilitatea, eficacitatea, eficiența și 
calitatea serviciilor publice și să se asigure 
faptul că infrastructura publică este pusă la 
dispoziție la timp; și întrucât o implicare 
adecvată a actorilor publici și privați 
poate contribui la realizarea acestui 
obiectiv;

D. întrucât criza economică și a datoriilor 
publice a exacerbat constrângerile care 
afectează bugetele publice și, prin urmare, 
este important să se îmbunătățească 
eficacitatea, eficiența și calitatea serviciilor 
publice și să se asigure faptul că 
infrastructura publică este pusă la 
dispoziție la timp;

Or. fr

Amendamentul 32
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în plus, există o serie de noi 
domenii care se află în curs de evoluție și 
care în trecut nu au intrat în sfera de 
aplicare a serviciilor publice, iar, alături 
de instrumentele financiare nou create și 
de ansamblul acordurilor de liber-schimb, 
acestea permit sau creează cadrul adecvat 
pentru sporirea participării la proiectele 
de investiții de la nivel transfrontalier, 
reunind astfel societățile de drept privat și 

eliminat
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entitățile publice;

Or. en

Amendamentul 33
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în plus, există o serie de noi 
domenii care se află în curs de evoluție și
care în trecut nu au intrat în sfera de 
aplicare a serviciilor publice, iar, alături 
de instrumentele financiare nou create și 
de ansamblul acordurilor de liber-schimb, 
acestea permit sau creează cadrul adecvat 
pentru sporirea participării la proiectele 
de investiții de la nivel transfrontalier, 
reunind astfel societățile de drept privat și 
entitățile publice;

E. întrucât, în plus, statele membre ar 
trebui să fie invitate să dezvolte o serie de 
noi domenii care în trecut nu au intrat în 
sfera de aplicare a serviciilor publice;

Or. fr

Amendamentul 34
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în plus, există o serie de noi 
domenii care se află în curs de evoluție și 
care în trecut nu au intrat în sfera de 
aplicare a serviciilor publice, iar, alături 
de instrumentele financiare nou create și
de ansamblul acordurilor de liber-schimb, 
acestea permit sau creează cadrul adecvat 
pentru sporirea participării la proiectele de 
investiții de la nivel transfrontalier, reunind 
astfel societățile de drept privat și entitățile 

E. întrucât liberalizarea comerțului și a 
investițiilor nu sunt scopuri în sine, ci 
instrumente care trebuie să contribuie la 
îmbunătățirea calității vieții populației 
lumii și întrucât, în acest sens, există 
posibilitatea de a elabora politici 
inovatoare, alături de noi instrumente, 
precum cele financiare create recent, și de 
ansamblul acordurilor de liber-schimb care 
s-ar putea dovedi utile guvernelor din țări 
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publice; terțe pentru a asigura punerea la 
dispoziție de infrastructuri, bunuri și 
servicii de interes general și, în același 
timp, acestea permit sau creează cadrul 
adecvat pentru sporirea participării 
întreprinderilor din UE la proiectele de 
investiții de la nivel transfrontalier, reunind 
astfel societățile de drept privat și entitățile 
publice;

Or. es

Amendamentul 35
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât politica comercială a UE nu 
ar trebui nici să încurajeze, nici să 
îngreuneze decizia suverană de a utiliza 
sau nu un PPP, însă odată cu luarea 
deciziei, datoria UE este să obțină cel mai 
bun acces al întreprinderilor noastre 
mari, mijlocii, mici și al 
microîntreprinderilor la piețele de 
achiziții publice în țara parteneră, oferind 
valoare adăugată comunității locale, din 
perspectiva principiilor de deschidere, 
participare, responsabilitate, eficacitate și 
coerență a politicilor;

Or. es

Amendamentul 36
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât faptul că sectorul privat ar 
putea subaprecia importanța 
infrastructurii sociale și a protecției 
oferite de aceasta, costurile considerabile 
asociate cu punerea la dispoziție a 
infrastructurii, poziția de monopol 
dobândită în mod natural de anumite 
sectoare sau importanța strategică a 
acestora înseamnă că, în multe cazuri, 
concurența liberă și privatizarea nu 
reprezintă cea mai adecvată opțiune 
politică, deoarece trebuie să primeze 
interesul public;

eliminat

Or. es

Amendamentul 37
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât faptul că sectorul privat ar putea 
subaprecia importanța infrastructurii 
sociale și a protecției oferite de aceasta, 
costurile considerabile asociate cu punerea 
la dispoziție a infrastructurii, poziția de 
monopol dobândită în mod natural de 
anumite sectoare sau importanța strategică 
a acestora înseamnă că, în multe cazuri,
concurența liberă și privatizarea nu 
reprezintă cea mai adecvată opțiune 
politică, deoarece trebuie să primeze 
interesul public;

F. întrucât faptul că sectorul privat ar putea 
subaprecia importanța infrastructurii 
sociale și a protecției oferite de aceasta, 
costurile considerabile asociate cu punerea 
la dispoziție a infrastructurii, poziția de 
monopol dobândită în mod natural de 
anumite sectoare sau importanța strategică
a acestora înseamnă că concurența liberă și 
privatizarea nu reprezintă cea mai adecvată 
opțiune politică, deoarece trebuie să 
primeze interesul public;

Or. fr

Amendamentul 38
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. semnalând faptul că parteneriatele 
public-private pentru punerea la dispoziție 
a infrastructurii și a bunurilor și 
serviciilor de bază se caracterizează prin 
complexitate tehnică, nefiind întotdeauna 
cea mai adecvată opțiune de politică 
pentru a răspunde interesului public și, de 
asemenea, că s-a demonstrat faptul că 
cooperarea dintre sectorul public și cel 
privat poate conduce la creșterea 
costurilor serviciilor destinate populației 
și poate provoca pierderi în ceea ce 
privește acoperirea și calitatea serviciilor 
furnizate;

Or. es

Amendamentul 39
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât scopul PPP este, așadar, de a 
valorifica în mod simultan avantajele 
ambelor structuri – furnizarea serviciilor și 
a infrastructurii de interes general, însă 
punând pe primul plan sporirea 
participării sectorului privat, nu doar 
procesul de privatizare propriu-zis;

G. întrucât scopul PPP este de a valorifica 
în mod simultan, în furnizarea serviciilor și 
a infrastructurii de interes general, 
participarea sporită a sectorului privat, 
care, totuși, nu ar trebui să fie considerată 
drept un prim pas către privatizare și că 
guvernele își păstrează dreptul de a 
recupera gestionarea proiectelor ori de 
câte ori consideră că este necesar acest 
lucru;

Or. es
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Amendamentul 40
Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât modelul PPP ridică o serie de 
preocupări, dat fiind faptul că furnizarea 
de bunuri sau servicii publice în acest 
cadru face obiectul unor condiții 
contractuale care pot reduce capacitatea 
autorităților naționale și locale de a 
introduce, a adopta, a menține sau a 
abroga unele măsuri privind 
încredințarea, organizarea, finanțarea și 
furnizarea unor astfel de bunuri și 
servicii;

Or. en

Amendamentul 41
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât numeroase țări emergente și 
în curs de dezvoltare se confruntă cu o 
discrepanță între dinamismul 
întreprinderilor private și lipsa unei 
infrastructuri publice fiabile; întrucât 
astfel de discrepanțe (care sunt 
semnificative în India sau Brazilia) au 
subminat potențialul de creștere, limitând 
capacitățile de import/export sau 
distorsionând buna funcționare a liniilor 
de producție, ca urmare a absenței unei 
infrastructuri portuare adecvate, a 
deficiențelor sistemului de transport 
național (căi ferate, transport de mărfuri 
sau autostrăzi) sau a disfuncționalităților 
care afectează unitățile generatoare de 

eliminat
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energie și rețelele de distribuție a 
energiei; întrucât aceste discrepanțe au, 
totodată, un efect negativ asupra 
bunăstării populației (ca urmare a 
faptului că sistemele de canalizare și 
rețelele de distribuție a apei au o 
acoperire insuficientă); întrucât PPP 
oferă soluții integrate, acest lucru 
însemnând că un partener sau un 
consorțiu participă la „construcție” 
(servicii de inginerie, arhitectură și 
construcție), la „finanțare” (aport de 
finanțare privată, cel puțin în etapa de 
prefinanțare a proiectului) și la 
„exploatare” (servicii de mentenanță, 
supraveghere și gestiune);

Or. en

Amendamentul 42
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât numeroase țări emergente și în 
curs de dezvoltare se confruntă cu o 
discrepanță între dinamismul 
întreprinderilor private și lipsa unei 
infrastructuri publice fiabile; întrucât astfel 
de discrepanțe (care sunt semnificative în 
India sau Brazilia) au subminat potențialul 
de creștere, limitând capacitățile de 
import/export sau distorsionând buna 
funcționare a liniilor de producție, ca 
urmare a absenței unei infrastructuri 
portuare adecvate, a deficiențelor 
sistemului de transport național (căi ferate, 
transport de mărfuri sau autostrăzi) sau a 
disfuncționalităților care afectează unitățile 
generatoare de energie și rețelele de 
distribuție a energiei; întrucât aceste 
discrepanțe au, totodată, un efect negativ 
asupra bunăstării populației (ca urmare a 

H. întrucât numeroase țări emergente și în 
curs de dezvoltare se confruntă cu o 
discrepanță între dinamismul 
întreprinderilor private și lipsa unei 
infrastructuri publice fiabile; întrucât astfel 
de discrepanțe (care sunt semnificative în 
India sau Brazilia) au subminat potențialul 
de creștere, limitând capacitățile de 
import/export sau distorsionând buna 
funcționare a liniilor de producție, ca 
urmare a absenței unei infrastructuri 
portuare adecvate, a deficiențelor 
sistemului de transport național (căi ferate, 
transport de mărfuri sau autostrăzi) sau a 
disfuncționalităților care afectează unitățile 
generatoare de energie și rețelele de 
distribuție a energiei; întrucât aceste 
discrepanțe au, totodată, un efect negativ 
asupra bunăstării populației (ca urmare a 
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faptului că sistemele de canalizare și 
rețelele de distribuție a apei au o acoperire 
insuficientă); întrucât PPP oferă soluții 
integrate, acest lucru însemnând că un 
partener sau un consorțiu participă la 
„construcție” (servicii de inginerie, 
arhitectură și construcție), la „finanțare” 
(aport de finanțare privată, cel puțin în 
etapa de prefinanțare a proiectului) și la 
„exploatare” (servicii de mentenanță, 
supraveghere și gestiune);

faptului că sistemele de canalizare și 
rețelele de distribuție a apei au o acoperire 
insuficientă);

Or. fr

Amendamentul 43
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât numeroase țări emergente și în 
curs de dezvoltare se confruntă cu o 
discrepanță între dinamismul 
întreprinderilor private și lipsa unei 
infrastructuri publice fiabile; întrucât astfel 
de discrepanțe (care sunt semnificative în 
India sau Brazilia) au subminat potențialul 
de creștere, limitând capacitățile de 
import/export sau distorsionând buna 
funcționare a liniilor de producție, ca 
urmare a absenței unei infrastructuri 
portuare adecvate, a deficiențelor 
sistemului de transport național (căi ferate, 
transport de mărfuri sau autostrăzi) sau a 
disfuncționalităților care afectează unitățile 
generatoare de energie și rețelele de 
distribuție a energiei; întrucât aceste 
discrepanțe au, totodată, un efect negativ 
asupra bunăstării populației (ca urmare a 
faptului că sistemele de canalizare și 
rețelele de distribuție a apei au o acoperire 
insuficientă); întrucât PPP oferă soluții 
integrate, acest lucru însemnând că un 
partener sau un consorțiu participă la 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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„construcție” (servicii de inginerie, 
arhitectură și construcție), la „finanțare” 
(aport de finanțare privată, cel puțin în 
etapa de prefinanțare a proiectului) și la 
„exploatare” (servicii de mentenanță, 
supraveghere și gestiune);

Or. en

Amendamentul 44
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât diferite organizații 
interguvernamentale au utilizat PPP 
pentru a acorda ajutor țărilor cel mai 
puțin dezvoltate prin intermediul 
parteneriatelor create în contextul politicii 
de cooperare și dezvoltare: Banca 
Mondială, băncile regionale de 
reconstrucție, Organizația pentru 
Alimentație și Agricultură, Organizația 
Mondială a Sănătății și Fondul 
Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) 
sunt doar câteva dintre organizațiile care 
au s-au folosit de PPP pentru a 
implementa acțiuni; întrucât, din punct de 
vedere geografic, țări precum SUA, 
Australia, Japonia, Malaysia, Singapore, 
Emiratele Arabe Unite și alte țări din Asia 
și America Latină (printre care Chile 
ocupă un loc de frunte) au acumulat 
experiență în valorificarea PPP; întrucât 
țările membre ale OCDE (Finlanda, 
Franța, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, 
Țările de Jos, Portugalia și Spania) 
dispun, de asemenea, de legislația 
relevantă; întrucât Marea Britanie 
dispune de cel mai dezvoltat program de 
facilitare a PPP (Inițiativa pentru 
finanțare privată cumulează aproximativ 
20% din investițiile publice); întrucât, pe 

eliminat
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piața proiectelor de infrastructură 
finanțate prin PPP, Uniunea Europeană 
deține o poziție de lider, proiectele sale 
cumulând peste 45 % din valoarea 
nominală a PPP;

Or. en

Amendamentul 45
Klaus Buchner

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât diferite organizații 
interguvernamentale au utilizat PPP pentru 
a acorda ajutor țărilor cel mai puțin 
dezvoltate prin intermediul parteneriatelor 
create în contextul politicii de cooperare și 
dezvoltare: Banca Mondială, băncile 
regionale de reconstrucție, Organizația 
pentru Alimentație și Agricultură, 
Organizația Mondială a Sănătății și Fondul 
Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) 
sunt doar câteva dintre organizațiile care au 
s-au folosit de PPP pentru a implementa 
acțiuni; întrucât, din punct de vedere 
geografic, țări precum SUA, Australia, 
Japonia, Malaysia, Singapore, Emiratele 
Arabe Unite și alte țări din Asia și 
America Latină (printre care Chile ocupă 
un loc de frunte) au acumulat experiență 
în valorificarea PPP; întrucât țările 
membre ale OCDE (Finlanda, Franța, 
Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Țările 
de Jos, Portugalia și Spania) dispun, de 
asemenea, de legislația relevantă; întrucât 
Marea Britanie dispune de cel mai 
dezvoltat program de facilitare a PPP 
(Inițiativa pentru finanțare privată 
cumulează aproximativ 20% din 
investițiile publice); întrucât, pe piața 
proiectelor de infrastructură finanțate 
prin PPP, Uniunea Europeană deține o 

I. întrucât diferite organizații 
interguvernamentale au utilizat PPP pentru 
a acorda ajutor țărilor cel mai puțin 
dezvoltate prin intermediul parteneriatelor 
create în contextul politicii de cooperare și 
dezvoltare: Banca Mondială, băncile 
regionale de reconstrucție, Organizația 
pentru Alimentație și Agricultură, 
Organizația Mondială a Sănătății și Fondul 
Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) 
sunt doar câteva dintre organizațiile care au
s-au folosit de PPP pentru a implementa 
acțiuni; întrucât experiența cu PPP în 
țările în curs de dezvoltare și, în special, 
în cele mai puțin dezvoltate țări este 
amestecată, având în vedere că PPP s-au 
dovedit adesea a fi mai scumpe pe termen 
lung decât achizițiile standard, ca urmare 
a costurilor mai ridicate pentru 
împrumuturile din sectorul privat 
comparativ cu ratele guvernelor; întrucât, 
prin urmare, de multe ori PPP nu reușesc 
să realizeze obiectivele publice de 
dezvoltare, pentru că trebuie să fie axate 
pe criteriile de amortizare financiară pe 
termen scurt;
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poziție de lider, proiectele sale cumulând 
peste 45 % din valoarea nominală a PPP;

Or. en

Amendamentul 46
Klaus Buchner

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât PPP nu sunt decât una dintre 
diferitele opțiuni de care dispun guvernele 
pentru a atrage capital privat pentru 
investiții și nu ar trebui privite ca o soluție 
universală pentru orice obiectiv, în special 
în țările în curs de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 47
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât experiența a scos însă în 
evidență faptul că PPP au arătat 
deficiențe grave de gestionare și întrucât 
statele au fost obligate să preia o povară 
financiară imensă, în special în sectorul 
spitalicesc și penitenciar;

Or. fr

Amendamentul 48
Klaus Buchner
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ib. întrucât în prezent există puține 
instrumente de evaluare a eficienței PPP 
și capabile să determine când și cum PPP 
reprezintă opțiunea preferabilă în raport 
cu mecanismele contractuale 
convenționale în țările în curs de 
dezvoltare și țările cel mai puțin 
dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 49
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât PPP au fost utilizate în 
contextul programelor finanțate din 
fondurile structurale, al politicii de 
extindere, al rețelelor transeuropene, al 
inițiativelor tehnologice comune, al 
Strategiei Europa 2020, al cercetării și 
dezvoltării (fabricile viitorului, clădirile 
eficiente din punct de vedere energetic, 
inițiativa privind vehiculele ecologice, 
industria cu procese sustenabile, robotica, 
fotonica, computerele de înaltă 
performanță și rețelele 5G), al învățării 
online, al proiectelor de cercetare 
desfășurate în cooperare cu universitățile 
și al altor programe din domeniul 
sănătății (cum ar fi inițiativa privind 
medicamentele inovatoare); întrucât 
Banca Europeană de Investiții și Centrul 
european de expertiză în domeniul 
parteneriatelor public-privat (CEEP) au 
realizat proiecte pe teritoriul UE, în țările 
terțe aflate în vecinătatea Uniunii și în 

eliminat
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alte regiuni; întrucât și UE a contribuit la 
aceste inițiative prin intermediul 
Fondului mondial pentru eficiență 
energetică și energii regenerabile 
(GEEREF); întrucât unul dintre 
obiectivele Fondului european pentru 
investiții strategice este de a sprijini o 
serie de PPP pe teritoriul UE, în cadrul 
cărora ar putea participa și întreprinderi 
din țările cu care Uniunea întreține relații 
comerciale;

Or. en

Amendamentul 50
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât până în prezent piețele UE 
din domeniul achizițiilor publice au fost 
larg deschise concurenței internaționale, 
cu norme menite să stimuleze concurența 
loială și veritabilă în cadrul pieței unice, 
oferind, totodată, un mediu concurențial 
echitabil pentru investitorii internaționali; 
întrucât în UE nu se manifestă 
discriminarea entităților deoarece sunt 
deținute sau controlate de întreprinderi 
din afara UE și întrucât, pentru a putea 
participa la PPP, acestea se pot stabili în 
UE;

Or. es

Amendamentul 51
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Considerentul K
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât acordurile de liber-schimb 
încheiate de UE includ dispoziții 
referitoare la accesul la piață și la 
prestabilire care permit întreprinderilor să 
prezinte oferte în cadrul licitațiilor publice 
pentru a participa la PPP; întrucât 
tratamentul și posibilitățile oferite în cazul 
unor țări și regiuni precum Coreea, 
Columbia/Peru, America Centrală, 
Singapore și Canada (precum și Vietnam 
și Japonia) sunt definite în mod 
diferențiat și specific; întrucât trebuie să 
se asigure o anumită flexibilitate în 
negocierile cu parteneri diferiți; întrucât, 
la nivel multilateral, Acordul General 
privind Comerțul cu Servicii (GATS) și 
Acordul privind achizițiile publice 
stabilesc, de asemenea, anumite 
angajamente, care sunt completate prin 
intermediul altor instrumente cu caracter 
multilateral, cum ar fi acordul 
multilateral privind comerțul cu servicii 
(TiSA); întrucât, ca urmare a acestui fapt, 
mediul de afaceri din UE devine tot mai 
competitiv,

eliminat

Or. en

Amendamentul 52
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât acordurile de liber-schimb 
încheiate de UE includ dispoziții 
referitoare la accesul la piață și la 
prestabilire care permit întreprinderilor să 
prezinte oferte în cadrul licitațiilor publice 
pentru a participa la PPP; întrucât 
tratamentul și posibilitățile oferite în cazul 

K. întrucât acordurile de liber-schimb 
încheiate de UE includ dispoziții 
referitoare la accesul la piață și la 
prestabilire care permit întreprinderilor să 
prezinte oferte în cadrul licitațiilor publice 
pentru a participa la PPP; întrucât 
tratamentul și posibilitățile oferite în cazul 



PE554.830v01-00 30/72 AM\1057801RO.doc

RO

unor țări și regiuni precum Coreea, 
Columbia/Peru, America Centrală, 
Singapore și Canada (precum și Vietnam și 
Japonia) sunt definite în mod diferențiat și 
specific; întrucât trebuie să se asigure o 
anumită flexibilitate în negocierile cu 
parteneri diferiți; întrucât, la nivel 
multilateral, Acordul General privind 
Comerțul cu Servicii (GATS) și Acordul 
privind achizițiile publice stabilesc, de 
asemenea, anumite angajamente, care sunt 
completate prin intermediul altor 
instrumente cu caracter multilateral, cum ar 
fi acordul multilateral privind comerțul cu 
servicii (TiSA); întrucât, ca urmare a 
acestui fapt, mediul de afaceri din UE 
devine tot mai competitiv,

unor țări și regiuni precum Coreea, 
Columbia/Peru, America Centrală, 
Singapore și Canada (precum și Vietnam și 
Japonia) sunt definite în mod diferențiat și 
specific; întrucât trebuie să se asigure o 
anumită flexibilitate în negocierile cu 
parteneri diferiți, dar că obiectivul ar 
trebui să fie întotdeauna acela de a 
contribui la dezvoltarea durabilă, socială, 
economică și de mediu, la democrație și 
bună guvernanță, la respectarea 
drepturilor omului și promovarea unor 
standarde de protecție recunoscute la 
nivel internațional, inclusiv crearea de 
locuri de muncă decente; întrucât, la nivel 
multilateral, Acordul General privind 
Comerțul cu Servicii (GATS) și Acordul
privind achizițiile publice stabilesc, de 
asemenea, anumite angajamente, care sunt 
completate prin intermediul altor 
instrumente cu caracter multilateral, cum ar 
fi acordul multilateral privind comerțul cu 
servicii (TiSA); întrucât, ca urmare a 
acestui fapt, mediul de afaceri din UE 
devine tot mai competitiv,

Or. es

Amendamentul 53
Klaus Buchner

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât în special în țările în curs de 
dezvoltare achizițiile publice rămân un 
instrument important de consolidare și 
diversificare a capacităților industriale, 
fapt care explică reticența acestora în a 
adera la Acordul privind achizițiile 
publice; întrucât UE ar trebui să respecte 
faptul că rentabilitatea este doar unul 
dintre numeroșii factori avuți în vedere în 
deciziile privind achizițiile publice în 
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infrastructură, în special în țările cel mai 
puțin dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 54
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a stimula 
crearea de locuri de muncă, 
competitivitatea și productivitatea prin 
intermediul unor noi inițiative menite să 
încurajeze activitatea actorilor economici, 
relansând astfel creșterea economică;

1. subliniază necesitatea de a stimula 
crearea de locuri de muncă, 
competitivitatea și productivitatea prin 
intermediul unor noi inițiative menite să 
încurajeze activitatea actorilor economici, 
relansând astfel creșterea economică, 
inclusiv prin investiții în afara pieței 
unice;

Or. en

Amendamentul 55
Klaus Buchner

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a stimula 
crearea de locuri de muncă, 
competitivitatea și productivitatea prin 
intermediul unor noi inițiative menite să 
încurajeze activitatea actorilor economici, 
relansând astfel creșterea economică;

1. subliniază necesitatea de a stimula 
crearea de locuri de muncă, 
competitivitatea și productivitatea în 
interiorul UE și în țările terțe prin 
intermediul unor noi inițiative menite să 
încurajeze activitatea actorilor economici, 
relansând astfel creșterea economică;

Or. en
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Amendamentul 56
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a stimula 
crearea de locuri de muncă, 
competitivitatea și productivitatea prin 
intermediul unor noi inițiative menite să 
încurajeze activitatea actorilor economici, 
relansând astfel creșterea economică;

1. subliniază necesitatea de a stimula 
crearea de locuri de muncă decente, 
competitivitatea și productivitatea prin 
intermediul unor noi inițiative menite să 
încurajeze activitatea actorilor economici, 
relansând astfel creșterea economică în 
mod sustenabil;

Or. en

Amendamentul 57
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că PPP ar putea fi o sursă 
potențială majoră de creștere pentru 
întreprinderile europene, în timp ce 
dezvoltarea de PPP poate fi o modalitate 
prin care întreprinderile europene 
contribuie la progres la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 58
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită UE să elaboreze un cadru de 
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reglementare care să stimuleze investițiile 
echitabile, responsabile și transparente;

Or. en

Amendamentul 59
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că IMM-urile și 
întreprinderile mai mari pot aduce o 
contribuție importantă, cum ar fi 
expertiza și experiența unică a sectorului 
privat, precum și rețelele deja create, la 
care participă autorități publice naționale 
din statele nemembre; consideră că IMM-
urile își pot realiza potențialul dacă își 
extind activitatea la nivel internațional și 
pătrund pe piețele din afara Europei, 
valorificând diferite oportunități, precum 
participarea la PPP, care este posibilă, 
adesea, prin asumarea rolului de 
subcontractant pentru întreprinderile mai 
mari din UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 60
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că IMM-urile și 
întreprinderile mai mari pot aduce o 
contribuție importantă, cum ar fi expertiza 
și experiența unică a sectorului privat, 
precum și rețelele deja create, la care 

2. subliniază că IMM-urile și 
întreprinderile mai mari în egală măsură 
pot aduce o contribuție importantă, cum ar 
fi expertiza și experiența unică a sectorului 
privat, precum și rețelele deja create, la 
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participă autorități publice naționale din 
statele nemembre; consideră că IMM-urile 
își pot realiza potențialul dacă își extind 
activitatea la nivel internațional și pătrund 
pe piețele din afara Europei, valorificând 
diferite oportunități, precum participarea la 
PPP, care este posibilă, adesea, prin 
asumarea rolului de subcontractant pentru 
întreprinderile mai mari din UE;

care participă autorități publice naționale 
din statele nemembre; consideră că IMM-
urile își pot realiza cel mai bine potențialul 
dacă își extind activitatea la nivel 
internațional și pătrund pe piețele din afara 
Europei, valorificând diferite oportunități, 
precum participarea la PPP, care este 
posibilă, adesea, prin asumarea rolului de 
subcontractant pentru întreprinderile mai 
mari din UE;

Or. en

Amendamentul 61
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că IMM-urile și 
întreprinderile mai mari pot aduce o 
contribuție importantă, cum ar fi expertiza 
și experiența unică a sectorului privat, 
precum și rețelele deja create, la care 
participă autorități publice naționale din 
statele nemembre; consideră că IMM-urile 
își pot realiza potențialul dacă își extind 
activitatea la nivel internațional și pătrund 
pe piețele din afara Europei, valorificând 
diferite oportunități, precum participarea la 
PPP, care este posibilă, adesea, prin 
asumarea rolului de subcontractant 
pentru întreprinderile mai mari din UE;

2. subliniază că IMM-urile și 
întreprinderile mai mari pot aduce o 
contribuție importantă, cum ar fi expertiza 
și experiența unică a sectorului privat, 
precum și rețelele deja create, la care 
participă autorități publice naționale din 
statele nemembre; consideră că IMM-urile 
își pot realiza potențialul dacă își creează 
rețele, își extind activitatea la nivel 
internațional și pătrund pe piețele din afara 
Europei, valorificând diferite oportunități, 
precum participarea la PPP; sugerează 
Comisiei să promoveze și să încurajeze 
formarea de consorții sau alte forme de 
cooperare între întreprinderile mari și 
IMM-uri pentru a facilita accesul 
acestora din urmă la parteneriatele 
public-private;

Or. es

Amendamentul 62
Fernando Ruas
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că IMM-urile și 
întreprinderile mai mari pot aduce o 
contribuție importantă, cum ar fi expertiza 
și experiența unică a sectorului privat, 
precum și rețelele deja create, la care 
participă autorități publice naționale din 
statele nemembre; consideră că IMM-urile 
își pot realiza potențialul dacă își extind 
activitatea la nivel internațional și pătrund 
pe piețele din afara Europei, valorificând 
diferite oportunități, precum participarea la 
PPP, care este posibilă, adesea, prin 
asumarea rolului de subcontractant pentru 
întreprinderile mai mari din UE;

2. subliniază că IMM-urile și 
întreprinderile mai mari pot aduce o 
contribuție importantă, cum ar fi expertiza 
și experiența unică a sectorului privat, 
bunele practici, precum și rețelele deja 
create, la care participă autorități publice 
naționale din statele nemembre, ajutând la 
elaborarea de politici de dezvoltare solide 
și durabile, și consideră că IMM-urile își 
pot realiza potențialul dacă își extind 
activitatea la nivel internațional și pătrund 
pe piețele din afara Europei, valorificând 
diferite oportunități, precum participarea la 
PPP, care este posibilă, adesea, prin 
asumarea rolului de subcontractant pentru 
întreprinderile mai mari din UE;

Or. en

Amendamentul 63
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. invită Comisia să promoveze o 
definiție a PPP recunoscută la nivel 
internațional, ca fiind relația pe termen 
lung dintre un promotor public și 
investitori privați cu scopul furnizării de 
servicii publice și de infrastructuri de 
calitate și accesibile în condiții clar 
stabilite într-un contract, care sunt ușor 
de evaluat prin intermediul unor 
indicatori de monitorizare ce garantează o 
serie de beneficii echitabile și adecvate la 
îndeplinirea condițiilor din contract;
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Or. es

Amendamentul 64
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. respinge utilizarea parteneriatelor 
public-private (PPP) ca mecanism folosit 
pentru a constrânge țările în curs de 
dezvoltare să privatizeze întreprinderile de 
stat și să transfere societăților private 
responsabilitatea îmbunătățirii serviciilor 
publice;

Or. en

Amendamentul 65
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră regretabil faptul că, deși UE 
a asigurat până în prezent un grad ridicat 
de accesibilitate a piețelor sale de achiziții 
publice pentru investitorii internaționali, 
multe companii care concurează la 
nivelul UE provin din țări cu economii 
protejate, această protecție îmbrăcând 
diferite forme, cum ar fi întreprinderile de 
stat, barierele comerciale care limitează 
accesul la piața achizițiilor publice, a 
serviciilor sau a investițiilor, tratamentul 
preferențial al ofertanților autohtoni, 
restricții privind acordarea tratamentului 
național și a accesului pe piață, un cadru 
normativ care împiedică crearea de filiale 
sau sucursale, precum și restricționarea 

eliminat
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accesului la finanțare;

Or. en

Amendamentul 66
Klaus Buchner

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră regretabil faptul că, deși UE a 
asigurat până în prezent un grad ridicat de 
accesibilitate a piețelor sale de achiziții 
publice pentru investitorii internaționali, 
multe companii care concurează la nivelul 
UE provin din țări cu economii protejate, 
această protecție îmbrăcând diferite forme, 
cum ar fi întreprinderile de stat, barierele 
comerciale care limitează accesul la piața 
achizițiilor publice, a serviciilor sau a 
investițiilor, tratamentul preferențial al 
ofertanților autohtoni, restricții privind 
acordarea tratamentului național și a 
accesului pe piață, un cadru normativ care 
împiedică crearea de filiale sau sucursale, 
precum și restricționarea accesului la 
finanțare;

3. observă că, deși UE a asigurat până în 
prezent un grad ridicat de accesibilitate a 
piețelor sale de achiziții publice pentru 
investitorii internaționali, multe companii 
care concurează la nivelul UE provin din 
țări cu economii protejate, această protecție 
îmbrăcând diferite forme, cum ar fi 
întreprinderile de stat, barierele comerciale 
care limitează accesul la piața achizițiilor 
publice, a serviciilor sau a investițiilor, 
tratamentul preferențial al ofertanților 
autohtoni, restricții privind acordarea 
tratamentului național și a accesului pe 
piață, un cadru normativ care împiedică 
crearea de filiale sau sucursale, precum și 
restricționarea accesului la finanțare; 
solicită Comisiei și Consiliului să 
reevalueze politica UE de deschidere 
implicită a piețelor de achiziții publice;

Or. en

Amendamentul 67
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră regretabil faptul că, deși UE a 
asigurat până în prezent un grad ridicat 

3. consideră regretabil faptul că, deși multe 
companii care concurează la nivelul UE 
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de accesibilitate a piețelor sale de achiziții 
publice pentru investitorii internaționali, 
multe companii care concurează la nivelul 
UE provin din țări cu economii protejate, 
această protecție îmbrăcând diferite forme, 
cum ar fi întreprinderile de stat, barierele 
comerciale care limitează accesul la piața 
achizițiilor publice, a serviciilor sau a 
investițiilor, tratamentul preferențial al 
ofertanților autohtoni, restricții privind 
acordarea tratamentului național și a 
accesului pe piață, un cadru normativ care 
împiedică crearea de filiale sau sucursale, 
precum și restricționarea accesului la 
finanțare;

provin din țări cu economii protejate, 
această protecție îmbrăcând diferite forme, 
cum ar fi întreprinderile de stat, barierele 
comerciale care limitează accesul la piața 
achizițiilor publice, a serviciilor sau a 
investițiilor, tratamentul preferențial al 
ofertanților autohtoni, restricții privind 
acordarea tratamentului național și a 
accesului pe piață, un cadru normativ care 
împiedică crearea de filiale sau sucursale, 
precum și restricționarea accesului la 
finanțare, UE a asigurat până în prezent 
un grad ridicat de accesibilitate a piețelor 
sale de achiziții publice pentru investitorii 
internaționali;

Or. fr

Amendamentul 68
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră regretabil faptul că, deși UE
a asigurat până în prezent un grad ridicat 
de accesibilitate a piețelor sale de achiziții 
publice pentru investitorii internaționali, 
multe companii care concurează la 
nivelul UE provin din țări cu economii 
protejate, această protecție îmbrăcând 
diferite forme, cum ar fi întreprinderile de 
stat, barierele comerciale care limitează 
accesul la piața achizițiilor publice, a 
serviciilor sau a investițiilor, tratamentul 
preferențial al ofertanților autohtoni, 
restricții privind acordarea tratamentului 
național și a accesului pe piață, un cadru 
normativ care împiedică crearea de filiale 
sau sucursale, precum și restricționarea 
accesului la finanțare;

3. invită Comisia să se asigure că 
acordurile comerciale ale UE prevăd 
dispozițiile necesare pentru ca 
întreprinderile noastre, în special IMM-
urile, să poată concura pe picior de 
egalitate cu întreprinderile autohtone, 
solicitând o reglementare clară și accesul 
ușor la informațiile privind ofertele și 
criteriile de atribuire și solicitând, dacă 
este cazul, eliminarea tuturor barierelor
comerciale discriminatorii și nejustificate 
care limitează accesul la piața achizițiilor 
publice, a serviciilor sau a investițiilor, 
inclusiv tratamentul preferențial al 
ofertanților autohtoni, restricții privind 
acordarea tratamentului național și a 
accesului pe piață, discriminarea fiscală,
un cadru normativ care împiedică crearea 
de filiale sau sucursale, precum și 
restricționarea accesului la finanțare; 
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solicită, de asemenea, Comisiei să 
promoveze o legislație care să minimizeze 
riscul conflictelor de interese și al unei 
„deturnări a dispozițiilor legale” care ar 
subordona interesul public sectoarelor 
reglementate și, de asemenea, să invite 
autoritățile din țările partenere să adere la 
principiile de „guvernare deschisă”, 
pentru a asigura transparența și 
informațiile deschise și echitabile în 
cadrul procedurilor de achiziții publice;

Or. es

Amendamentul 69
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită, de asemenea, Comisia să 
prevadă în acordurile comerciale 
importanța ca guvernele să privească 
parteneriatele public-private cu precauția 
cuvenită, ținând seama nu numai de 
raportul costuri-beneficii și de 
fezabilitatea proiectului, ci și de 
capacitatea financiară și tehnică de 
monitorizare adecvată a execuției 
serviciului sau infrastructurii, care 
trebuie să corespundă cu interesul 
general al populației;

Or. es

Amendamentul 70
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că utilizarea PPP a fost 
problematică din cauza unei lipse de 
transparență a contractelor privind PPP, 
a absenței unor metodologii de evaluare, 
precum și a unui cadru de reglementare 
clar și transparent care să prevină 
corupția;

Or. en

Amendamentul 71
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază legătura dintre PPP și 
riscul de nesustenabilitate a datoriilor; 
constată că PPP nu trebuie să reprezinte o 
modalitate de a transfera riscul de la 
întreprinderile private bogate 
contribuabile din țări sărace;

Or. en

Amendamentul 72
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recunoaște faptul că provocările legate 
de instituirea unor PPP pot fi depășite prin 
implementarea principiilor bunei 
guvernanțe, cum ar fi transparența cadrului 
normativ, a deciziilor și punerii în aplicare, 
planificarea adecvată, rentabilitatea pe 

4. recunoaște faptul că provocările legate 
de instituirea unor PPP pot fi depășite prin 
implementarea principiilor bunei 
guvernanțe, cum ar fi transparența cadrului 
normativ, a deciziilor și punerii în aplicare, 
planificarea adecvată, rentabilitatea pe 
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termen mediu și lung, participarea părților 
interesate, fiabilitatea, responsabilitatea, 
echitatea, eficiența și eficacitatea, 
descurajarea corupției, un nivel adecvat de 
expertiză la nivelul funcției publice, 
evaluarea riscurilor (de la contextul 
geopolitic la aspecte privind ratele 
dobânzilor) și partajarea acestora în mod 
optim, precum și o protecție 
corespunzătoare a investițiilor;

termen mediu și lung, participarea părților 
interesate, fiabilitatea, responsabilitatea, 
echitatea, eficiența și eficacitatea, 
descurajarea corupției, un nivel adecvat de 
expertiză la nivelul funcției publice, 
evaluarea riscurilor (de la contextul 
geopolitic la aspecte privind ratele 
dobânzilor) și partajarea acestora în mod 
optim, precum și o protecție 
corespunzătoare, transparentă și în egală 
măsură eficientă a investițiilor;

Or. de

Amendamentul 73
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recunoaște faptul că provocările legate 
de instituirea unor PPP pot fi depășite prin 
implementarea principiilor bunei 
guvernanțe, cum ar fi transparența cadrului 
normativ, a deciziilor și punerii în 
aplicare, planificarea adecvată, 
rentabilitatea pe termen mediu și lung, 
participarea părților interesate, fiabilitatea, 
responsabilitatea, echitatea, eficiența și 
eficacitatea, descurajarea corupției, un 
nivel adecvat de expertiză la nivelul 
funcției publice, evaluarea riscurilor (de 
la contextul geopolitic la aspecte privind 
ratele dobânzilor) și partajarea acestora 
în mod optim, precum și o protecție 
corespunzătoare a investițiilor;

4. recunoaște faptul că provocările legate 
de instituirea unor PPP pot fi depășite prin 
implementarea principiilor bunei 
guvernanțe, cum ar fi transparența și 
claritatea cadrului normativ de atribuire, 
execuție și evaluare, începând din etapele 
inițiale ale proiectului, îndeosebi definirea 
modelului de transfer al riscurilor, 
evaluarea rentabilității pe termen mediu și 
lung, participarea părților interesate, 
fiabilitatea, responsabilitatea, echitatea, 
eficiența și eficacitatea, descurajarea 
corupției și a fraudei, instruirea tehnică a 
funcționarilor publici și capacitatea 
financiară a administrației responsabile 
pentru planificarea și monitorizarea 
adecvate a respectării condițiilor din 
contractul de achiziții publice, 
consolidarea securității juridice, precum și 
o protecție corespunzătoare a investițiilor, 
într-un cadru care să garanteze 
exercitarea legitimă a autorității publice;

Or. es
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Amendamentul 74
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recunoaște faptul că provocările legate 
de instituirea unor PPP pot fi depășite prin 
implementarea principiilor bunei 
guvernanțe, cum ar fi transparența cadrului 
normativ, a deciziilor și punerii în aplicare, 
planificarea adecvată, rentabilitatea pe 
termen mediu și lung, participarea părților 
interesate, fiabilitatea, responsabilitatea, 
echitatea, eficiența și eficacitatea, 
descurajarea corupției, un nivel adecvat de 
expertiză la nivelul funcției publice, 
evaluarea riscurilor (de la contextul 
geopolitic la aspecte privind ratele 
dobânzilor) și partajarea acestora în mod 
optim, precum și o protecție 
corespunzătoare a investițiilor;

4. recunoaște faptul că provocările legate 
de instituirea unor PPP pot fi depășite prin 
implementarea principiilor bunei 
guvernanțe, cum ar fi transparența cadrului 
normativ, a deciziilor și punerii în aplicare, 
respectarea libertății suverane a țărilor de 
a lua decizii care să reflecte solicitările 
cetățenilor lor, planificarea adecvată, 
rentabilitatea pe termen mediu și lung, 
participarea organizațiilor societății civile 
(OSC), fiabilitatea, responsabilitatea, 
echitatea, eficiența și eficacitatea, 
descurajarea corupției, un nivel adecvat de 
expertiză la nivelul funcției publice, 
evaluarea riscurilor de îndatorare și 
evaluarea generală a riscurilor (de la 
contextul geopolitic la aspecte privind 
ratele dobânzilor) și partajarea acestora în 
mod optim;

Or. en

Amendamentul 75
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră, prin urmare, că Comisia și 
statele membre ar trebui să depună 
eforturi pentru promovarea acestor 
principii și bune practici dincolo de 
frontierele UE; subliniază că statele 
membre sunt actori esențiali în acest 
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context;

Or. en

Amendamentul 76
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. constată că proiectele PPP deschid 
sectorul sănătății din țările în curs de 
dezvoltare pentru sectorul privat, ceea ce 
înseamnă o deviere a fondurilor publice 
limitate de la serviciile primare de 
sănătate în locul consolidării sistemelor 
universale publice de sănătate, fenomen 
cu consecințe devastatoare, astfel cum s-a 
demonstrat încă o dată în timpul luptei 
împotriva virusului Ebola;

Or. en

Amendamentul 77
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. subliniază că PPP ar trebui să 
respecte întotdeauna principiile 
dezvoltării convenite la nivel 
internațional, cum ar fi principiile 
eficacității dezvoltării și să se alinieze la 
dezvoltarea națională a țărilor partenere, 
respectarea cunoștințelor locale și 
răspunderea fiind elemente esențiale ale 
modelelor de PPP si ale implementării 
lor;
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Or. en

Amendamentul 78
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 4 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4c. avertizează că proiectele PPP fac 
imposibilă realizarea obiectivului privind 
suveranitatea alimentară, întrucât PPP 
afectează micii fermieri prin obligația 
impusă țărilor în curs de dezvoltare de a-
și modifica politicile lor pentru a facilita 
extinderea agroeconomiei și acapararea 
terenurilor în schimbul investițiilor;

Or. en

Amendamentul 79
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește că, pentru a asigura punerea 
în aplicare cu succes și viabilitatea 
proiectelor, este esențial ca serviciile 
furnizate publicului să fie de înaltă calitate 
și eficiente din punctul de vedere al 
costurilor; reamintește că procesul 
decizional complex în urma căruia sunt 
alese modelele și contractele are un impact 
asupra evoluției proiectelor; avertizează 
asupra faptului că, în anumite etape, PPP 
au fost folosite pentru a exploata lacunele 
existente la nivelul normelor fiscale 
referitoare la contabilitate și la raportare, 
motiv pentru care Eurostat a adoptat norme 
contabile precis orientate; subliniază 

5. reamintește că, pentru a asigura punerea 
în aplicare cu succes și viabilitatea 
proiectelor, o condiție esențială este ca 
serviciile furnizate publicului să fie de 
înaltă calitate, accesibile și eficiente din 
punctul de vedere al costurilor; reamintește 
că procesul decizional complex în urma 
căruia sunt alese modelele și contractele 
are un impact asupra evoluției proiectelor; 
avertizează asupra riscului ca guvernele 
să opteze pentru crearea unui PPP 
exclusiv în scopul atingerii țintelor de 
deficit public și asupra faptului că, în 
anumite etape, PPP au fost folosite pentru a 
exploata lacunele existente la nivelul 
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necesitatea unui cadru instituțional adecvat, 
care să cumuleze angajamentele politice, 
buna guvernanță și o legislație de bază 
adecvată;

normelor fiscale referitoare la contabilitate 
și la raportare, motiv pentru care Eurostat a 
adoptat norme contabile precis orientate; 
subliniază necesitatea unui cadru 
instituțional adecvat, care să cumuleze 
angajamentele politice, buna guvernanță și 
o legislație de bază adecvată care să 
garanteze că PPP contribuie la 
îndeplinirea obiectivului final de a oferi 
cel mai înalt nivel de calitate și de 
acoperire a serviciilor destinate 
populației; în acest sens, subliniază 
importanța evaluării curriculumului și a
experienței întreprinderilor în ceea ce 
privește calitatea serviciilor și a conduitei 
responsabile în afaceri;

Or. es

Amendamentul 80
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește că, pentru a asigura punerea 
în aplicare cu succes și viabilitatea 
proiectelor, este esențial ca serviciile 
furnizate publicului să fie de înaltă calitate 
și eficiente din punctul de vedere al 
costurilor; reamintește că procesul 
decizional complex în urma căruia sunt 
alese modelele și contractele are un impact 
asupra evoluției proiectelor; avertizează 
asupra faptului că, în anumite etape, PPP 
au fost folosite pentru a exploata lacunele 
existente la nivelul normelor fiscale 
referitoare la contabilitate și la raportare, 
motiv pentru care Eurostat a adoptat 
norme contabile precis orientate;
subliniază necesitatea unui cadru 
instituțional adecvat, care să cumuleze 
angajamentele politice, buna guvernanță și 

5. reamintește că, pentru a asigura punerea 
în aplicare cu succes și viabilitatea 
proiectelor, este esențial ca serviciile 
furnizate publicului, deopotrivă în 
interiorul și în exteriorul UE, să fie de 
înaltă calitate și eficiente din punctul de 
vedere al costurilor; reamintește că 
procesul decizional complex în urma căruia 
sunt alese modelele și contractele are un 
impact asupra evoluției proiectelor;
subliniază necesitatea unui cadru 
instituțional adecvat, care să cumuleze 
angajamentele politice, buna guvernanță și 
o legislație de bază adecvată;
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o legislație de bază adecvată;

Or. en

Amendamentul 81
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește că, pentru a asigura 
punerea în aplicare cu succes și 
viabilitatea proiectelor, este esențial ca 
serviciile furnizate publicului să fie de 
înaltă calitate și eficiente din punctul de 
vedere al costurilor; reamintește că 
procesul decizional complex în urma căruia 
sunt alese modelele și contractele are un 
impact asupra evoluției proiectelor; 
avertizează asupra faptului că, în anumite 
etape, PPP au fost folosite pentru a 
exploata lacunele existente la nivelul 
normelor fiscale referitoare la contabilitate 
și la raportare, motiv pentru care Eurostat a 
adoptat norme contabile precis orientate; 
subliniază necesitatea unui cadru 
instituțional adecvat, care să cumuleze 
angajamentele politice, buna guvernanță și 
o legislație de bază adecvată;

5. reamintește că, pentru realizarea 
dezvoltării durabile, este esențial ca 
serviciile publice furnizate publicului să fie 
de înaltă calitate; reamintește că procesul 
decizional complex în urma căruia sunt 
alese modelele și contractele are un impact 
asupra evoluției proiectelor; avertizează 
asupra faptului că, în anumite etape, PPP 
au fost folosite pentru a exploata lacunele 
existente la nivelul normelor fiscale 
referitoare la contabilitate și la raportare, 
motiv pentru care Eurostat a adoptat norme 
contabile precis orientate; subliniază 
necesitatea unui cadru instituțional adecvat, 
care să cumuleze angajamentele politice, 
buna guvernanță și o legislație de bază 
adecvată;

Or. en

Amendamentul 82
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază, de asemenea, că, pentru a 
se asigura că un PPP nu reprezintă de 
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fapt un pas către privatizarea unui 
serviciu public și pentru a permite 
guvernului să își asume gestionarea 
integrală a acestuia, este important să se 
evite situația de dependență a entității 
publice față de entitatea privată 
contractantă;

Or. es

Amendamentul 83
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că PPP au un 
potențial tot mai semnificativ de a facilita 
adoptarea unor soluții inovatoare, care să 
mobilizeze finanțarea privată pe termen 
lung și resursele interne pentru a realiza 
diferite obiective în domeniul dezvoltării, 
având în vedere că în țările în curs de 
dezvoltare sunt necesare investiții masive 
în domeniul infrastructurii, al 
aprovizionării cu apă și al energiei, iar 
majoritatea acestor investiții vor trebui 
realizate de către sectorul privat; 
consideră că PPP pot, totodată, să 
încurajeze inovarea în ceea ce privește 
tehnologiile și modelele de afaceri și să 
instituie mecanisme prin care să se 
asigure responsabilizarea sectorului 
privat;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 84
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că PPP au un 
potențial tot mai semnificativ de a facilita 
adoptarea unor soluții inovatoare, care să 
mobilizeze finanțarea privată pe termen 
lung și resursele interne pentru a realiza 
diferite obiective în domeniul dezvoltării, 
având în vedere că în țările în curs de 
dezvoltare sunt necesare investiții masive 
în domeniul infrastructurii, al 
aprovizionării cu apă și al energiei, iar 
majoritatea acestor investiții vor trebui 
realizate de către sectorul privat; 
consideră că PPP pot, totodată, să 
încurajeze inovarea în ceea ce privește 
tehnologiile și modelele de afaceri și să 
instituie mecanisme prin care să se asigure 
responsabilizarea sectorului privat;

6. consideră că PPP pot, totodată, să 
încurajeze inovarea în ceea ce privește 
tehnologiile și modelele de afaceri și să 
instituie mecanisme prin care să se asigure 
responsabilizarea sectorului privat, doar în 
măsura în care sunt reglementate în mod 
adecvat;

Or. en

Amendamentul 85
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că PPP au un potențial 
tot mai semnificativ de a facilita adoptarea 
unor soluții inovatoare, care să mobilizeze 
finanțarea privată pe termen lung și 
resursele interne pentru a realiza diferite 
obiective în domeniul dezvoltării, având în 
vedere că în țările în curs de dezvoltare
sunt necesare investiții masive în domeniul 
infrastructurii, al aprovizionării cu apă și al 
energiei, iar majoritatea acestor investiții 
vor trebui realizate de către sectorul 
privat; consideră că PPP pot, totodată, să 
încurajeze inovarea în ceea ce privește 
tehnologiile și modelele de afaceri și să 
instituie mecanisme prin care să se 

6. subliniază faptul că PPP au un potențial 
de a facilita adoptarea unor soluții 
inovatoare, care să mobilizeze finanțarea 
privată pe termen lung și resursele interne 
pentru a realiza diferite obiective în 
domeniul dezvoltării, având în vedere că 
sunt necesare investiții masive în domeniul 
infrastructurii, al aprovizionării cu apă și al 
energiei, iar majoritatea acestor investiții 
nu pot fi asumate exclusiv de către 
sectorul public; consideră că PPP pot, 
totodată, să încurajeze inovarea în ceea ce 
privește tehnologiile și modelele de 
afaceri; avertizează totuși cu privire la 
faptul că participarea sectorului privat la 
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asigure responsabilizarea sectorului 
privat;

parteneriate public-private în țările în 
curs de dezvoltare și-a demonstrat 
ineficiența în mai multe rânduri, având 
nevoie să fie însoțită de măsuri concrete 
de sprijin pentru a contribui la 
consolidarea capacităților țărilor în curs 
de dezvoltare;

Or. es

Amendamentul 86
Klaus Buchner

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că PPP au un 
potențial tot mai semnificativ de a facilita 
adoptarea unor soluții inovatoare, care să 
mobilizeze finanțarea privată pe termen 
lung și resursele interne pentru a realiza 
diferite obiective în domeniul dezvoltării, 
având în vedere că în țările în curs de 
dezvoltare sunt necesare investiții masive 
în domeniul infrastructurii, al 
aprovizionării cu apă și al energiei, iar 
majoritatea acestor investiții vor trebui 
realizate de către sectorul privat; consideră 
că PPP pot, totodată, să încurajeze inovarea 
în ceea ce privește tehnologiile și modelele 
de afaceri și să instituie mecanisme prin 
care să se asigure responsabilizarea 
sectorului privat;

6. consideră că PPP sunt doar una dintre 
opțiunile disponibile de a facilita adoptarea 
unor soluții inovatoare, care să mobilizeze 
finanțarea privată pe termen lung și 
resursele interne pentru a realiza diferite 
obiective în domeniul dezvoltării, având în 
vedere că în țările în curs de dezvoltare 
sunt necesare investiții masive în domeniul 
infrastructurii, al aprovizionării cu apă și al 
energiei, iar majoritatea acestor investiții 
ar beneficia de implicarea sectorului
privat; consideră că PPP pot, totodată, să 
încurajeze inovarea în ceea ce privește 
tehnologiile și modelele de afaceri și să 
instituie mecanisme prin care să se asigure 
responsabilizarea sectorului privat;

Or. en

Amendamentul 87
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită, în acest sens, organismele UE 
să sprijine programe de asistență tehnică 
în țările în curs de dezvoltare, pentru a 
contribui la consolidarea cadrului juridic 
și instituțional al parteneriatelor de tip 
public-privat și, în special, capacitatea 
acestora de a evalua, planifica și 
monitoriza execuția corespunzătoare a 
proiectelor, putând solicita daune-interese 
din partea întreprinderilor în cazul 
nerespectării obligațiilor care le revin;

Or. es

Amendamentul 88
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. observă că PPP ocupă un loc 
important pe agenda de dezvoltare și că 
sunt promovate din ce în ce mai mult ca 
metodă de eliminare a deficitului de 
finanțare a infrastructurii în țările 
dezvoltate, dar și în țările în curs de 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 89
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. subliniază necesitatea ca politica 
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comercială a UE să respecte marja de 
manevră în materie de politici a țărilor în 
curs de dezvoltare, astfel încât să se 
mențină tarife de import solide care să 
faciliteze crearea de locuri de muncă 
calificate și decente în industriile locale 
de producție și prelucrare alimentară ca 
posibili factori de stimulare a unei valori 
adăugate mai ridicate pe piața internă, a 
dezvoltării și diversificării industriale, 
care reprezintă o componentă-cheie a 
modernizării economice și sociale; 
subliniază că, contrar impactului negativ 
al PPP, prin care riscurile partenerilor 
privați sunt acoperite aproape în totalitate 
de către guverne prin transferul riscului 
de afaceri către sectorul public, creșterea 
parteneriatului public-privat este un 
mecanism de reabilitare sau îmbunătățire 
a întreprinderilor de stat din domeniul 
infrastructurii;

Or. en

Amendamentul 90
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6c. solicită să se ia în considerare PPP 
doar atunci când nu există alte opțiuni de 
finanțare mai puțin costisitoare și mai 
puțin riscante;

Or. en

Amendamentul 91
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 6 d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6d. subliniază că nu se poate garanta 
capacitatea PPP de a genera rezultate 
pozitive în domeniul dezvoltării; PPP ar 
trebui promovate și concepute astfel încât 
să genereze rezultate reale pentru 
populația săracă;

Or. en

Amendamentul 92
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită organismelor UE să încurajeze 
întreprinderile din Uniune care participă 
la PPP implementate în țările terțe, în 
special în țările cel mai puțin dezvoltate, 
să acționeze în conformitate cu principiul 
coerenței politicilor, astfel încât 
obiectivele politicii de cooperare pentru 
dezvoltare să fie luate în considerare; 
invită, în plus, Comisia să încurajeze 
investițiile sustenabile și să promoveze 
proiectele care au drept obiectiv protecția 
mediului, gestionarea deșeurilor sau 
utilizarea energiilor regenerabile, spre 
exemplu;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 93
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită organismelor UE să încurajeze
întreprinderile din Uniune care participă la 
PPP implementate în țările terțe, în special 
în țările cel mai puțin dezvoltate, să 
acționeze în conformitate cu principiul 
coerenței politicilor, astfel încât obiectivele 
politicii de cooperare pentru dezvoltare să 
fie luate în considerare; invită, în plus, 
Comisia să încurajeze investițiile 
sustenabile și să promoveze proiectele care 
au drept obiectiv protecția mediului, 
gestionarea deșeurilor sau utilizarea 
energiilor regenerabile, spre exemplu;

7. solicită organismelor UE să încurajeze 
întreprinderile din Uniune care participă la 
PPP implementate în țările terțe, în special 
în țările cel mai puțin dezvoltate, să 
acționeze în conformitate cu principiul 
coerenței politicilor, astfel încât obiectivele 
politicii de cooperare pentru dezvoltare să 
fie luate în considerare; invită, în plus, 
Comisia să încurajeze dezvoltarea durabilă
și să promoveze proiectele care au drept 
obiectiv reducerea sărăciei, protecția 
mediului, gestionarea deșeurilor sau 
utilizarea energiilor regenerabile;

Or. en

Amendamentul 94
Klaus Buchner

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită organismelor UE să încurajeze
întreprinderile din Uniune care participă la 
PPP implementate în țările terțe, în special 
în țările cel mai puțin dezvoltate, să 
acționeze în conformitate cu principiul 
coerenței politicilor, astfel încât obiectivele 
politicii de cooperare pentru dezvoltare să 
fie luate în considerare; invită, în plus, 
Comisia să încurajeze investițiile 
sustenabile și să promoveze proiectele care 
au drept obiectiv protecția mediului, 
gestionarea deșeurilor sau utilizarea 
energiilor regenerabile, spre exemplu;

7. solicită Comisiei ca, pe baza 
orientărilor OCDE existente pentru 
firmele multinaționale, să elaboreze un 
cod de conduită pentru întreprinderile din 
Uniune care participă la PPP implementate 
în țările terțe, în special în țările cel mai 
puțin dezvoltate, care să le încurajeze să 
acționeze în conformitate cu principiul 
coerenței politicilor pentru dezvoltare și să 
permită tragerea la răspundere a 
acestora; invită, în plus, Comisia să 
încurajeze investițiile sustenabile prin 
stabilirea ca prioritate a dezvoltării pe 
termen lung a economiilor interne, în 
special în țările cel mai puțin dezvoltate, și 
să promoveze proiectele care au drept 
obiectiv protecția mediului, gestionarea 
deșeurilor sau utilizarea energiilor 
regenerabile, spre exemplu;
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Or. en

Amendamentul 95
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită organismelor UE să încurajeze 
întreprinderile din Uniune care participă la 
PPP implementate în țările terțe, în special 
în țările cel mai puțin dezvoltate, să 
acționeze în conformitate cu principiul 
coerenței politicilor, astfel încât
obiectivele politicii de cooperare pentru 
dezvoltare să fie luate în considerare; 
invită, în plus, Comisia să încurajeze 
investițiile sustenabile și să promoveze 
proiectele care au drept obiectiv protecția 
mediului, gestionarea deșeurilor sau 
utilizarea energiilor regenerabile, spre 
exemplu;

7. solicită organismelor UE să încurajeze 
întreprinderile din Uniune să participe la 
PPP implementate în țările terțe, în 
conformitate cu principiul coerenței cu
obiectivele politicii de cooperare pentru 
dezvoltare; invită, în plus, Comisia să 
încurajeze investițiile sustenabile și să 
promoveze proiectele care au drept 
obiectiv protecția mediului, gestionarea 
deșeurilor sau utilizarea energiilor 
regenerabile, spre exemplu;

Or. es

Amendamentul 96
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită organismelor UE să încurajeze 
întreprinderile din Uniune care participă la 
PPP implementate în țările terțe, în special 
în țările cel mai puțin dezvoltate, să 
acționeze în conformitate cu principiul 
coerenței politicilor, astfel încât obiectivele 
politicii de cooperare pentru dezvoltare să 
fie luate în considerare; invită, în plus, 
Comisia să încurajeze investițiile 

7. solicită organismelor UE să încurajeze 
întreprinderile din Uniune care participă la 
PPP implementate în țările terțe, în special 
în țările cel mai puțin dezvoltate, să 
acționeze în conformitate cu principiul 
coerenței politicilor, astfel încât obiectivele 
politicii de cooperare pentru dezvoltare să 
fie luate în considerare; invită, în plus, 
Comisia să încurajeze investițiile 
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sustenabile și să promoveze proiectele care 
au drept obiectiv protecția mediului, 
gestionarea deșeurilor sau utilizarea 
energiilor regenerabile, spre exemplu;

sustenabile și să promoveze proiectele care 
au drept obiectiv protecția mediului, 
formarea publicului, gestionarea 
deșeurilor sau utilizarea energiilor 
regenerabile, spre exemplu;

Or. it

Amendamentul 97
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că, în domeniul ajutorului 
pentru dezvoltare, PPP sunt o modalitate 
eficientă de cheltuire a fondurilor 
europene și de a sprijini concomitent 
prioritățile UE și coerența cu alte politici; 
solicită o implicare mai profundă a 
Comisiei și creșterea investițiilor în 
dezvoltarea PPP, precum și utilizarea 
PPP ca instrument care să permită 
extinderea bugetului de dezvoltare limitat 
al Uniunii;

Or. en

Amendamentul 98
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că este esențial, în temeiul 
principiului coerenței politicilor, ca 
proiectele de parteneriat public-privat 
care beneficiază de asistență oficială 
pentru dezvoltare să facă în prealabil 
obiectul unui studiu de evaluare a 
potențialului impact economic, social și 
asupra locurilor de muncă, a drepturilor 
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omului și a mediului;

Or. es

Amendamentul 99
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că întreprinderile UE implicate în 
parteneriate de tip public-privat respectă 
principiile responsabilității sociale a 
întreprinderilor (RSI) pe parcursul 
întregului ciclu de viață al proiectelor; în 
acest sens, invită Comisia să dezvolte un 
plan european pentru întreprinderi și 
drepturile omului, cu scopul de a promova 
în mod eficient responsabilitatea socială a 
întreprinderilor din UE;

Or. es

Amendamentul 100
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să depună eforturi 
pentru a asigura faptul că partenerii 
internaționali își asumă angajamente 
substanțiale privind accesul pe piață în 
contextul negocierilor din cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului și al 
altor negocieri bilaterale în curs de 
desfășurare cu țări terțe, pentru a atenua 
asimetriile existente în ceea ce privește 
gradul de accesibilitate a piețelor 

eliminat
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achizițiilor publice din UE față de piețele 
unora dintre partenerii comerciali ai 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 101
Klaus Buchner

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să depună eforturi 
pentru a asigura faptul că partenerii 
internaționali își asumă angajamente 
substanțiale privind accesul pe piață în 
contextul negocierilor din cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului și al 
altor negocieri bilaterale în curs de 
desfășurare cu țări terțe, pentru a atenua 
asimetriile existente în ceea ce privește 
gradul de accesibilitate a piețelor 
achizițiilor publice din UE față de piețele
unora dintre partenerii comerciali ai 
Uniunii;

8. invită Comisia să recunoască reticența 
membrilor OMC și a principalilor 
parteneri comerciali de a conveni asupra 
unui acces semnificativ la piață care ar
atenua asimetriile existente în ceea ce 
privește gradul de accesibilitate a piețelor 
achizițiilor publice din UE față de piețele 
unora dintre partenerii comerciali ai 
Uniunii, luând totodată în considerare 
lipsa de competitivitate a piețelor din 
țările cel mai puțin dezvoltate și 
rămânând constantă în actuala strategie 
de a acorda tratament preferențial acestor 
țări;

Or. en

Amendamentul 102
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să depună eforturi 
pentru a asigura faptul că partenerii 
internaționali își asumă angajamente 
substanțiale privind accesul pe piață în 
contextul negocierilor din cadrul 

8. invită Comisia să ajute statele membre 
să își protejeze achizițiile publice printr-o 
abordare de reciprocitate în raport cu 
acele țări terțe partenere ale statelor 
membre care au instituit un mecanism 
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Organizației Mondiale a Comerțului și al 
altor negocieri bilaterale în curs de 
desfășurare cu țări terțe, pentru a atenua 
asimetriile existente în ceea ce privește 
gradul de accesibilitate a piețelor 
achizițiilor publice din UE față de piețele 
unora dintre partenerii comerciali ai 
Uniunii;

protecționist;

Or. fr

Amendamentul 103
Fernando Ruas

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să depună eforturi pentru 
a asigura faptul că partenerii internaționali 
își asumă angajamente substanțiale privind 
accesul pe piață în contextul negocierilor 
din cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului și al altor negocieri bilaterale 
în curs de desfășurare cu țări terțe, pentru a 
atenua asimetriile existente în ceea ce 
privește gradul de accesibilitate a piețelor 
achizițiilor publice din UE față de piețele 
unora dintre partenerii comerciali ai 
Uniunii;

8. invită Comisia să depună eforturi pentru 
a asigura faptul că partenerii internaționali 
își asumă angajamente substanțiale privind 
accesul pe piață în contextul negocierilor 
din cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului și al altor negocieri bilaterale 
în curs de desfășurare cu țări terțe, în 
temeiul unei abordări pozitive ce vizează 
reciprocitatea și care permite concurența 
internațională, pentru a atenua asimetriile 
existente în ceea ce privește gradul de 
accesibilitate a piețelor achizițiilor publice 
din UE față de piețele unora dintre 
partenerii comerciali ai Uniunii și a 
include dispoziții privind investițiile și 
accesul la achiziții publice, pentru a se 
asigura un mediu concurențial echitabil 
pentru întreprinderile UE implicate în 
proiecte PPP;

Or. en

Amendamentul 104
Dita Charanzová
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Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită Comisiei să depună eforturi 
pentru a preveni orice încercări menite să 
blocheze accesul întreprinderilor UE la 
participarea la PPP prin bariere 
administrative, procedurale și tehnice;

Or. en

Amendamentul 105
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să monitorizeze
activitatea desfășurată de întreprinderile 
din UE în străinătate și să tragă concluzii 
privind poveștile de succes, modelele de 
afaceri și bunele practici, cu scopul de a 
elabora orientări, și să aibă în vedere 
crearea unor centre de documentare sau 
observatoare virtuale, facilitând astfel 
dezvoltarea unor platforme și rețele ușor 
accesibile pentru a informa IMM-urile în 
legătură cu oportunitățile de a participa la 
PPP în străinătate și pentru a le furniza 
asistență tehnică cu privire la cadrul 
juridic și la potențialele provocări; invită, 
totodată, Comisia să promoveze utilizarea 
unor norme de contabilitate clare și 
cuprinzătoare la nivel internațional, 
pentru a reduce incertitudinile în privința 
PPP, promovând, în același timp, 
politicile bugetare solide și 
sustenabilitatea proiectelor;

9. invită Comisia să monitorizeze și să 
evalueze viabilitatea și protecția activității 
desfășurate de întreprinderile din UE în 
străinătate cu scopul de a informa IMM-
urile europene;

Or. fr
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Amendamentul 106
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să monitorizeze 
activitatea desfășurată de întreprinderile 
din UE în străinătate și să tragă concluzii 
privind poveștile de succes, modelele de 
afaceri și bunele practici, cu scopul de a 
elabora orientări, și să aibă în vedere 
crearea unor centre de documentare sau 
observatoare virtuale, facilitând astfel 
dezvoltarea unor platforme și rețele ușor 
accesibile pentru a informa IMM-urile în 
legătură cu oportunitățile de a participa la 
PPP în străinătate și pentru a le furniza 
asistență tehnică cu privire la cadrul juridic 
și la potențialele provocări; invită, 
totodată, Comisia să promoveze utilizarea 
unor norme de contabilitate clare și 
cuprinzătoare la nivel internațional, 
pentru a reduce incertitudinile în privința 
PPP, promovând, în același timp, 
politicile bugetare solide și 
sustenabilitatea proiectelor;

9. invită Comisia să monitorizeze 
activitatea desfășurată de întreprinderile 
din UE în străinătate și să tragă concluzii 
privind poveștile de succes, modelele de 
afaceri și bunele practici, cu scopul de a 
elabora orientări, și să aibă în vedere 
crearea unor centre de documentare sau 
observatoare virtuale, facilitând astfel 
accesul IMM-urilor la documente și 
promovând dezvoltarea unor platforme și 
rețele ușor accesibile pentru a furniza 
informații în legătură cu oportunitățile de a 
participa la PPP în străinătate și pentru a le 
furniza asistență tehnică cu privire la 
cadrul juridic și la potențialele provocări;

Or. es

Amendamentul 107
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să monitorizeze 
activitatea desfășurată de întreprinderile 
din UE în străinătate și să tragă concluzii 
privind poveștile de succes, modelele de 
afaceri și bunele practici, cu scopul de a 
elabora orientări, și să aibă în vedere 

9. invită Comisia să monitorizeze 
activitatea desfășurată de întreprinderile 
din UE în străinătate și să instituie un 
cadru obligatoriu din punct de vedere 
juridic care să garanteze că 
întreprinderile din UE răspund pentru 
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crearea unor centre de documentare sau 
observatoare virtuale, facilitând astfel 
dezvoltarea unor platforme și rețele ușor 
accesibile pentru a informa IMM-urile în 
legătură cu oportunitățile de a participa la 
PPP în străinătate și pentru a le furniza 
asistență tehnică cu privire la cadrul 
juridic și la potențialele provocări; invită, 
totodată, Comisia să promoveze utilizarea 
unor norme de contabilitate clare și 
cuprinzătoare la nivel internațional, pentru 
a reduce incertitudinile în privința PPP, 
promovând, în același timp, politicile 
bugetare solide și sustenabilitatea 
proiectelor;

acțiunile pe care le întreprind în țările în 
curs de dezvoltare în cazul în care încalcă 
standardele în materie de drepturile 
omului, egalitatea între femei și bărbați, 
munca decentă, drepturile sindicale, 
protecția mediului, accesul universal la 
servicii publice de calitate, protecția 
socială, asigurări de sănătate publice și 
universale, accesul universal la 
medicamente și siguranța alimentelor și a 
produselor; invită, totodată, Comisia să 
promoveze utilizarea unor norme de 
contabilitate clare și cuprinzătoare la nivel 
internațional, pentru a reduce 
incertitudinile în privința PPP;

Or. en

Amendamentul 108
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită Comisiei să efectueze un 
studiu privind efectele ALS ale Uniunii și 
ale punerii în aplicare a acestora asupra 
participării întreprinderilor europene la 
PPP în străinătate; consideră că un astfel 
de studiu ar putea oferi o imagine asupra 
impactului concret al acestora în 
domeniul PPP și asupra barierelor care 
nu au fost abordate;

Or. en

Amendamentul 109
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită, totodată, Comisia să promoveze 
platforme de dialog structurat între 
diferitele părți interesate de PPP 
internaționale, în special guvernele, 
investitorii, întreprinderile și organizațiile 
societății civile;

Or. es

Amendamentul 110
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că întreprinderile implicate în 
PPP respectă principiile responsabilității 
sociale a întreprinderilor (RSI) pe 
parcursul întregului ciclu de viață al 
proiectelor, deoarece PPP nu pot 
funcționa în mod eficient în lipsa unui 
cadru adecvat de reglementare;

Or. en

Amendamentul 111
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. invită Comisia să promoveze utilizarea 
unor norme de contabilitate clare și 
cuprinzătoare la nivel internațional, 
pentru a reduce incertitudinile în privința 
PPP, promovând, în același timp, politici 
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bugetare solide și sustenabilitatea 
proiectelor;

Or. es

Amendamentul 112
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. recunoaște faptul că, pentru a atrage 
fonduri din sectorul privat de la nivel 
transfrontalier în vederea finanțării PPP, 
este extrem de important să se ofere 
garanțiile necesare privind existența unui 
cadru transparent, stabil și sigur pentru 
investițiile pe termen lung, respectând 
principiul bunei guvernanțe și asigurând 
funcționarea eficace a mecanismelor de 
soluționare a litigiilor; invită Comisia și 
Consiliul să colaboreze pentru a asigura 
instituirea cadrului juridic necesar în 
acest domeniu, precum și pentru a 
asigura că respectivul cadru juridic este 
transparent, eficace și eficient din punctul 
de vedere al costurilor (noua competență 
a UE în domeniul investițiilor permite 
sinergiile între investiții și achizițiile 
publice, ceea ce creează valoare adăugată 
în privința accesului pe piață și a 
protecției drepturilor și activelor 
dobândite);

eliminat

Or. fr

Amendamentul 113
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 10



PE554.830v01-00 64/72 AM\1057801RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. recunoaște faptul că, pentru a atrage 
fonduri din sectorul privat de la nivel 
transfrontalier în vederea finanțării PPP, 
este extrem de important să se ofere 
garanțiile necesare privind existența unui 
cadru transparent, stabil și sigur pentru 
investițiile pe termen lung, respectând 
principiul bunei guvernanțe și asigurând 
funcționarea eficace a mecanismelor de 
soluționare a litigiilor; invită Comisia și 
Consiliul să colaboreze pentru a asigura 
instituirea cadrului juridic necesar în acest 
domeniu, precum și pentru a asigura că 
respectivul cadru juridic este transparent, 
eficace și eficient din punctul de vedere al 
costurilor (noua competență a UE în 
domeniul investițiilor permite sinergiile 
între investiții și achizițiile publice, ceea 
ce creează valoare adăugată în privința 
accesului pe piață și a protecției 
drepturilor și activelor dobândite);

10. subliniază că, pentru a atrage fonduri 
din sectorul privat de la nivel 
transfrontalier în vederea finanțării PPP, 
este extrem de important să se ofere 
garanțiile necesare privind existența unui 
cadru transparent, stabil și sigur pentru 
aceste investiții pe termen lung, respectând 
principiul bunei guvernanțe și asigurând 
funcționarea eficace a mecanismelor de 
soluționare a litigiilor; invită Comisia și 
Consiliul să coopereze pentru a asigura 
instituirea cadrului juridic necesar în acest 
domeniu, precum și pentru a asigura că 
respectivul cadru juridic este transparent, 
eficace și eficient din punctul de vedere al 
costurilor;

Or. en

Amendamentul 114
Klaus Buchner

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. recunoaște faptul că, pentru a atrage 
fonduri din sectorul privat de la nivel 
transfrontalier în vederea finanțării PPP, 
este extrem de important să se ofere 
garanțiile necesare privind existența unui 
cadru transparent, stabil și sigur pentru 
investițiile pe termen lung, respectând 
principiul bunei guvernanțe și asigurând 
funcționarea eficace a mecanismelor de 
soluționare a litigiilor; invită Comisia și 
Consiliul să colaboreze pentru a asigura 

10. recunoaște faptul că fondurile din 
sectorul privat pentru PPP presupun 
norme transparente, stabile și sigure și
invită Comisia și Consiliul să colaboreze în 
scopul asigurării acestora în cadrul 
forurilor competente internaționale și al 
instituțiilor financiare internaționale;
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instituirea cadrului juridic necesar în 
acest domeniu, precum și pentru a 
asigura că respectivul cadru juridic este 
transparent, eficace și eficient din punctul 
de vedere al costurilor (noua competență 
a UE în domeniul investițiilor permite 
sinergiile între investiții și achizițiile 
publice, ceea ce creează valoare adăugată 
în privința accesului pe piață și a 
protecției drepturilor și activelor 
dobândite);

Or. en

Amendamentul 115
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. recunoaște faptul că, pentru a atrage 
fonduri din sectorul privat de la nivel 
transfrontalier în vederea finanțării PPP, 
este extrem de important să se ofere 
garanțiile necesare privind existența unui 
cadru transparent, stabil și sigur pentru 
investițiile pe termen lung, respectând 
principiul bunei guvernanțe și asigurând 
funcționarea eficace a mecanismelor de 
soluționare a litigiilor; invită Comisia și 
Consiliul să colaboreze pentru a asigura 
instituirea cadrului juridic necesar în acest 
domeniu, precum și pentru a asigura că 
respectivul cadru juridic este transparent, 
eficace și eficient din punctul de vedere al 
costurilor (noua competență a UE în 
domeniul investițiilor permite sinergiile 
între investiții și achizițiile publice, ceea ce 
creează valoare adăugată în privința 
accesului pe piață și a protecției drepturilor 
și activelor dobândite);

10. recunoaște faptul că, pentru a atrage 
fonduri din sectorul privat de la nivel 
transfrontalier în vederea finanțării PPP, 
este extrem de important să se ofere 
garanțiile necesare privind securitatea 
juridică și buna guvernanță, respectarea 
principiilor transparenței, egalității de 
tratament și nediscriminării; invită 
Comisia și Consiliul să colaboreze pentru a 
asigura instituirea cadrului juridic necesar 
în acest domeniu, precum și pentru a 
asigura că respectivul cadru juridic este
democratic, transparent, echitabil, 
favorabil incluziunii și eficace (noua 
competență a UE în domeniul investițiilor 
permite sinergiile între investiții și 
achizițiile publice, ceea ce creează valoare 
adăugată în privința accesului pe piață și a 
protecției drepturilor și activelor 
dobândite);

Or. es
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Amendamentul 116
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. recunoaște faptul că, pentru a atrage 
fonduri din sectorul privat de la nivel 
transfrontalier în vederea finanțării PPP, 
este extrem de important să se ofere 
garanțiile necesare privind existența unui 
cadru transparent, stabil și sigur pentru 
investițiile pe termen lung, respectând 
principiul bunei guvernanțe și asigurând 
funcționarea eficace a mecanismelor de 
soluționare a litigiilor; invită Comisia și 
Consiliul să colaboreze pentru a asigura
instituirea cadrului juridic necesar în acest 
domeniu, precum și pentru a asigura că 
respectivul cadru juridic este transparent, 
eficace și eficient din punctul de vedere al 
costurilor (noua competență a UE în 
domeniul investițiilor permite sinergiile 
între investiții și achizițiile publice, ceea 
ce creează valoare adăugată în privința 
accesului pe piață și a protecției 
drepturilor și activelor dobândite);

10. recunoaște faptul că, pentru a atrage 
fonduri din sectorul privat de la nivel 
transfrontalier în vederea finanțării PPP, 
este extrem de important să se ofere 
garanțiile necesare privind existența unui 
cadru transparent, stabil și sigur pentru 
investițiile pe termen lung, respectând 
principiul bunei guvernanțe; invită Comisia 
și Consiliul să colaboreze pentru a asigura 
instituirea cadrului juridic necesar în acest 
domeniu, precum și pentru a asigura că 
respectivul cadru juridic este transparent, 
eficace și eficient din punctul de vedere al 
costurilor;

Or. en

Amendamentul 117
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. amintește că sunt necesare investiții 
considerabile pentru a facilita 
parteneriatele public-private în afara UE; 
consideră că pentru a încuraja și a 
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garanta investițiile legate de 
parteneriatele public-private este esențial 
ca acordurile de liber schimb să includă 
capitole cuprinzătoare privind investițiile, 
care să conțină dispoziții legate de 
liberalizarea investițiilor, protecția 
investițiilor și mecanismele de soluționare 
a litigiilor între investitori și stat;

Or. en

Amendamentul 118
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

PPP în afara UE: noi oportunități pentru 
întreprinderile din UE în ceea ce privește 
creșterea și locurile de muncă

PPP în afara UE: noi locuri de muncă 
decente și creștere echitabilă și durabilă

Or. en

Amendamentul 119
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este convins că o participare sporită a 
întreprinderilor din UE la PPP de mare 
anvergură de la nivel internațional ar 
crea avantaje substanțiale în ceea ce 
privește crearea de locuri de muncă, 
productivitatea, competitivitatea, 
dezvoltarea tehnologiei și a inovării în 
Europa; reamintește că în raportul 
intitulat „Internaționalizarea IMM-urilor 
europene” se pune în evidență influența 
pozitivă a internaționalizării și a inovării 

eliminat
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asupra producției, serviciilor și 
proceselor;

Or. fr

Amendamentul 120
Fernando Ruas

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este convins că o participare sporită a 
întreprinderilor din UE la PPP de mare 
anvergură de la nivel internațional ar crea 
avantaje substanțiale în ceea ce privește 
crearea de locuri de muncă, 
productivitatea, competitivitatea, 
dezvoltarea tehnologiei și a inovării în 
Europa; reamintește că în raportul intitulat 
„Internaționalizarea IMM-urilor europene” 
se pune în evidență influența pozitivă a 
internaționalizării și a inovării asupra 
producției, serviciilor și proceselor;

11. este convins că o participare sporită a 
întreprinderilor din UE la PPP de mare 
anvergură de la nivel internațional ar crea 
avantaje substanțiale în ceea ce privește 
crearea de locuri de muncă, 
productivitatea, competitivitatea, 
dezvoltarea capacităților tehnologice și a 
inovării în Europa, în conformitate cu 
propunerile pe plan intern ale Fondului 
european pentru investiții 
strategice; reamintește că în raportul 
intitulat „Internaționalizarea IMM-urilor 
europene” se pune în evidență influența 
pozitivă a internaționalizării și a inovării 
asupra producției, serviciilor și proceselor;

Or. en

Amendamentul 121
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este convins că o participare sporită a 
întreprinderilor din UE la PPP de mare 
anvergură de la nivel internațional ar crea 
avantaje substanțiale în ceea ce privește 
crearea de locuri de muncă, 

11. este convins că o participare sporită a 
întreprinderilor din UE la PPP de mare 
anvergură de la nivel internațional ar putea 
crea avantaje substanțiale în ceea ce 
privește crearea de locuri de muncă
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productivitatea, competitivitatea, 
dezvoltarea tehnologiei și a inovării în 
Europa; reamintește că în raportul intitulat 
„Internaționalizarea IMM-urilor europene” 
se pune în evidență influența pozitivă a 
internaționalizării și a inovării asupra 
producției, serviciilor și proceselor;

decente, productivitatea, competitivitatea, 
dezvoltarea tehnologiei și a inovării în 
Europa; reamintește că în raportul intitulat 
„Internaționalizarea IMM-urilor europene” 
se pune în evidență influența pozitivă a 
internaționalizării și a inovării asupra 
producției, serviciilor și proceselor;

Or. es

Amendamentul 122
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este convins că o participare sporită a 
întreprinderilor din UE la PPP de mare 
anvergură de la nivel internațional ar crea 
avantaje substanțiale în ceea ce privește 
crearea de locuri de muncă, 
productivitatea, competitivitatea, 
dezvoltarea tehnologiei și a inovării în 
Europa; reamintește că în raportul intitulat 
„Internaționalizarea IMM-urilor europene” 
se pune în evidență influența pozitivă a 
internaționalizării și a inovării asupra 
producției, serviciilor și proceselor;

11. este convins că o participare sporită a 
întreprinderilor din UE la PPP de mare 
anvergură de la nivel internațional ar crea 
avantaje substanțiale în ceea ce privește 
crearea de locuri de muncă, 
productivitatea, competitivitatea, 
dezvoltarea tehnologiei și a inovării în 
Europa; reamintește că în studiul Comisiei 
din 2010 intitulat „Internaționalizarea 
IMM-urilor europene” se pune în evidență 
influența pozitivă a internaționalizării și a 
inovării asupra producției, serviciilor și 
proceselor;

Or. en

Amendamentul 123
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este convins că o participare sporită a 
întreprinderilor din UE la PPP de mare 

11. este convins că o participare sporită a 
întreprinderilor din UE la PPP de mare 
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anvergură de la nivel internațional ar crea 
avantaje substanțiale în ceea ce privește 
crearea de locuri de muncă, 
productivitatea, competitivitatea, 
dezvoltarea tehnologiei și a inovării în 
Europa; reamintește că în raportul 
intitulat „Internaționalizarea IMM-urilor 
europene” se pune în evidență influența 
pozitivă a internaționalizării și a inovării 
asupra producției, serviciilor și 
proceselor;

anvergură de la nivel internațional ar crea 
avantaje substanțiale în ceea ce privește 
crearea de locuri de muncă decente, 
productivitatea, competitivitatea, 
dezvoltarea tehnologiei și a inovării în 
Europa;

Or. en

Amendamentul 124
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că activitatea din acest 
domeniu trebuie să ia în considerare în 
special provocările cu care se confruntă 
IMM-urile din UE în concurența de pe 
piețele internaționale ca parte la PPP și 
nevoia de a asigura accesul concret și 
echitabil al IMM-urilor; evidențiază în 
acest sens importanța normelor specifice 
care permit participarea la licitații a 
asocierilor sau grupurilor de IMM-uri și 
utilizarea unor lanțuri de subcontractare 
deschise și transparente; consideră că 
IMM-urile ar trebui să fie încurajate să 
participe fie ca subcontractori, fie ca parte 
a consorțiilor care licitează pentru 
contracte;

Or. en

Amendamentul 125
Marine Le Pen
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește faptul că numeroase 
realizări la nivelul UE au fost posibile 
prin utilizarea PPP în scopul dezvoltării 
infrastructurii și în alte domenii care 
evoluează extrem de rapid, precum 
dezvoltarea tehnologică, cercetarea,
învățarea online și alte sectoare cu 
valoare adăugată ridicată și încurajează 
Comisia să identifice proiectele care au 
oferit cele mai bune rezultate la nivelul 
UE și să promoveze participarea 
întreprinderilor din UE la astfel de 
proiecte în țările terțe;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 126
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește faptul că numeroase 
realizări la nivelul UE au fost posibile 
prin utilizarea PPP în scopul dezvoltării 
infrastructurii și în alte domenii care 
evoluează extrem de rapid, precum 
dezvoltarea tehnologică, cercetarea, 
învățarea online și alte sectoare cu 
valoare adăugată ridicată și încurajează 
Comisia să identifice proiectele care au 
oferit cele mai bune rezultate la nivelul 
UE și să promoveze participarea 
întreprinderilor din UE la astfel de 
proiecte în țările terțe;

eliminat

Or. en

Amendamentul 127
Daniel Caspary
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește faptul că numeroase 
realizări la nivelul UE au fost posibile prin 
utilizarea PPP în scopul dezvoltării 
infrastructurii și în alte domenii care 
evoluează extrem de rapid, precum 
dezvoltarea tehnologică, cercetarea, 
învățarea online și alte sectoare cu valoare 
adăugată ridicată și încurajează Comisia să 
identifice proiectele care au oferit cele mai 
bune rezultate la nivelul UE și să 
promoveze participarea întreprinderilor din 
UE la astfel de proiecte în țările terțe;

12. reamintește faptul că numeroase 
realizări la nivelul UE au fost posibile prin 
utilizarea PPP în scopul dezvoltării 
infrastructurii și în alte domenii care 
evoluează extrem de rapid, precum 
dezvoltarea tehnologică, cercetarea, 
învățarea online și alte sectoare cu valoare 
adăugată ridicată și încurajează Comisia să 
identifice proiectele care au oferit cele mai 
bune rezultate la nivelul UE și să 
promoveze participarea întreprinderilor din 
UE și, în special, a IMM-urilor la astfel de 
proiecte în țările terțe;

Or. de

Amendamentul 128
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește faptul că numeroase 
realizări la nivelul UE au fost posibile prin 
utilizarea PPP în scopul dezvoltării 
infrastructurii și în alte domenii care 
evoluează extrem de rapid, precum 
dezvoltarea tehnologică, cercetarea, 
învățarea online și alte sectoare cu valoare 
adăugată ridicată și încurajează Comisia să 
identifice proiectele care au oferit cele mai 
bune rezultate la nivelul UE și să 
promoveze participarea întreprinderilor
din UE la astfel de proiecte în țările terțe;

12. reamintește faptul că numeroase 
realizări la nivelul UE au fost posibile prin 
utilizarea PPP în scopul dezvoltării 
infrastructurii și în alte domenii care 
evoluează extrem de rapid, precum 
dezvoltarea tehnologică, cercetarea, 
învățarea online și alte sectoare cu valoare 
adăugată ridicată și încurajează Comisia să 
identifice proiectele care au oferit cele mai 
bune rezultate la nivelul UE și să 
promoveze participarea diferitelor tipurilor 
de întreprinderi din UE la astfel de 
inițiative în țările terțe;

Or. es


