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Amendamentul 12
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piața internă reprezintă un element 
de bază al Uniunii. Încă de la începuturile 
sale, aceasta s-a dovedit a fi un factor cu o 
contribuție majoră pentru creștere, 
competitivitate și ocuparea forței de 
muncă. Ea a creat oportunități noi și 
economii de scară pentru întreprinderile 
europene, în special pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici 
și mijlocii (IMM-uri) și a consolidat 
competitivitatea economică a acestora. 
Piața internă a contribuit la crearea de 
locuri de muncă și a oferit consumatorilor 
mai multe opțiuni la prețuri mai mici. 
Aceasta este în continuare un factor 
determinant pentru edificarea unei 
economii mai puternice, mai echilibrate și 
mai echitabile. Ea reprezintă una dintre 
realizările majore ale Uniunii și cel mai 
bun atu al acesteia într-o lume din ce în 
ce mai globalizată.

(1) Piața internă reprezintă un element 
de bază al Uniunii. Încă de la începuturile 
sale, aceasta nu a facilitat creșterea, 
competitivitatea și nici locurile de muncă 
preconizate.

Or. fr

Amendamentul 13
Stefan Eck

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piața internă reprezintă un element 
de bază al Uniunii. Încă de la începuturile 
sale, aceasta s-a dovedit a fi un factor cu o 
contribuție majoră pentru creștere, 
competitivitate și ocuparea forței de 
muncă. Ea a creat oportunități noi și 
economii de scară pentru întreprinderile 

(1) Piața internă reprezintă un element 
de bază al Uniunii. Încă de la începuturile 
sale, aceasta s-a dovedit a fi un factor cu o 
contribuție majoră pentru creștere, 
competitivitate și ocuparea forței de 
muncă. Ea a creat oportunități noi și 
economii de scară pentru întreprinderile 
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europene, în special pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici 
și mijlocii (IMM-uri) și a consolidat 
competitivitatea economică a acestora. 
Piața internă a contribuit la crearea de 
locuri de muncă și a oferit consumatorilor 
mai multe opțiuni la prețuri mai mici. 
Aceasta este în continuare un factor 
determinant pentru edificarea unei 
economii mai puternice, mai echilibrate și 
mai echitabile. Ea reprezintă una dintre 
realizările majore ale Uniunii și cel mai 
bun atu al acesteia într-o lume din ce în ce 
mai globalizată.

europene. Aceasta este în continuare un 
factor determinant pentru edificarea unei 
economii mai puternice. Ea reprezintă una 
dintre realizările majore ale Uniunii și cel 
mai bun atu al acesteia într-o lume din ce 
în ce mai globalizată.

Or. en

Amendamentul 14
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piața internă reprezintă un element
de bază al Uniunii. Încă de la începuturile 
sale, aceasta s-a dovedit a fi un factor cu o 
contribuție majoră pentru creștere, 
competitivitate și ocuparea forței de 
muncă. Ea a creat oportunități noi și 
economii de scară pentru întreprinderile 
europene, în special pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-uri) și a consolidat 
competitivitatea economică a acestora. 
Piața internă a contribuit la crearea de 
locuri de muncă și a oferit consumatorilor 
mai multe opțiuni la prețuri mai mici. 
Aceasta este în continuare un factor 
determinant pentru edificarea unei 
economii mai puternice, mai echilibrate și 
mai echitabile. Ea reprezintă una dintre 
realizările majore ale Uniunii și cel mai 
bun atu al acesteia într-o lume din ce în ce 
mai globalizată.

(1) Piața internă reprezintă elementul
de bază al Uniunii. Încă de la începuturile 
sale, aceasta s-a dovedit a fi un factor cu o 
contribuție majoră pentru creștere, 
competitivitate și ocuparea forței de 
muncă. Ea a creat oportunități noi și 
economii de scară pentru întreprinderile 
europene, în special pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-uri) și a consolidat 
competitivitatea economică a acestora. 
Piața internă a contribuit la crearea de 
locuri de muncă și a oferit consumatorilor 
mai multe opțiuni la prețuri mai mici. 
Aceasta este în continuare un factor 
determinant pentru edificarea unei 
economii mai puternice, mai echilibrate și 
mai echitabile. Ea reprezintă una dintre 
realizările majore ale Uniunii și cel mai 
bun atu al acesteia într-o lume din ce în ce 
mai globalizată.
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Or. en

Amendamentul 15
Stefan Eck

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ansamblul semnificativ de acte 
legislative al Uniunii stă la baza 
funcționării pieței interne. Acesta vizează, 
în special, competitivitatea, standardizarea, 
protecția consumatorilor, supravegherea 
pieței și reglementarea lanțului alimentar, 
normele privind mediul de afaceri, 
schimburile comerciale și tranzacțiile 
financiare, precum și promovarea unei 
concurențe loiale care să asigure condiții 
echitabile esențiale pentru funcționarea 
pieței interne.

(3) Ansamblul semnificativ de acte 
legislative al Uniunii stă la baza 
funcționării pieței interne. Acesta vizează, 
în special, competitivitatea, standardizarea, 
protecția consumatorilor, protecția 
mediului, protecția bunăstării animalelor, 
supravegherea pieței și reglementarea 
lanțului alimentar, sustenabilitatea 
economică, normele privind mediul de 
afaceri, schimburile comerciale și 
tranzacțiile financiare, precum și 
promovarea unei concurențe loiale care să 
asigure condiții echitabile esențiale pentru 
funcționarea pieței interne.

Or. en

Amendamentul 16
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cu toate acestea, există încă 
obstacole în calea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne și continuă 
să apară altele noi. Adoptarea normelor 
reprezintă doar un prim pas; garantarea că 
acestea funcționează este la fel de 
importantă. Aceasta este în definitiv o 
chestiune de încredere a cetățenilor Uniunii 
în capacitatea acesteia de a-și atinge 
obiectivele fixate, precum și în capacitatea 
sa de a crea locuri de muncă și creștere 

(4) Cu toate acestea, există încă 
obstacole în calea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne și continuă 
să apară altele noi. Adoptarea normelor 
reprezintă doar un prim pas; punerea în 
aplicare pe deplin și în mod echitabil a 
normelor respective este la fel de 
importantă. Aceasta este în definitiv o 
chestiune de încredere a cetățenilor Uniunii 
în capacitatea acesteia de a-și atinge 
obiectivele fixate, precum și în capacitatea 
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economică, protejând în același timp 
interesul public.

sa de a crea o creștere economică durabilă 
și locuri de muncă utile, care respectă 
toate drepturile lucrătorilor și ansamblul 
legislației în domeniul muncii aplicabile 
în prezent în Uniune, protejând în același 
timp interesul public.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cu toate acestea, există încă
obstacole în calea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne și continuă 
să apară altele noi. Adoptarea normelor 
reprezintă doar un prim pas; garantarea că 
acestea funcționează este la fel de 
importantă. Aceasta este în definitiv o 
chestiune de încredere a cetățenilor Uniunii 
în capacitatea acesteia de a-și atinge 
obiectivele fixate, precum și în capacitatea 
sa de a crea locuri de muncă și creștere 
economică, protejând în același timp 
interesul public.

(4) Există actualmente obstacole în 
calea funcționării corespunzătoare a pieței 
interne și continuă să apară altele noi. 
Adoptarea normelor reprezintă doar un 
prim pas; funcționarea lor este la fel de 
importantă. Aceasta este în definitiv o 
chestiune de încredere a cetățenilor Uniunii 
în capacitatea acesteia de a-și atinge 
obiectivele fixate, precum și în capacitatea 
sa de a crea locuri de muncă și creștere 
economică, protejând în același timp 
interesul public. În prezent, așteptările 
cetățenilor în aceste domenii nu au fost 
deloc îndeplinite.

Or. fr

Amendamentul 18
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cu toate acestea, există încă 
obstacole în calea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne și continuă 

(4) Cu toate acestea, există încă 
obstacole în calea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne și continuă 
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să apară altele noi. Adoptarea normelor 
reprezintă doar un prim pas; garantarea că 
acestea funcționează este la fel de 
importantă. Aceasta este în definitiv o 
chestiune de încredere a cetățenilor Uniunii 
în capacitatea acesteia de a-și atinge 
obiectivele fixate, precum și în capacitatea 
sa de a crea locuri de muncă și creștere 
economică, protejând în același timp 
interesul public.

să apară altele noi. Adoptarea normelor 
reprezintă doar un prim pas; funcționarea 
lor este la fel de importantă. Aceasta este 
în definitiv o chestiune de încredere a 
cetățenilor Uniunii în capacitatea acesteia 
de a-și atinge obiectivele fixate, precum și 
în capacitatea sa de a crea locuri de muncă 
și creștere economică, protejând în același 
timp interesul public, încredere care a fost 
profund erodată de neajunsurile 
economice și sociale din Uniunea 
Europeană.

Or. fr

Amendamentul 19
Stefan Eck

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cu toate acestea, există încă 
obstacole în calea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne și continuă 
să apară altele noi. Adoptarea normelor 
reprezintă doar un prim pas; garantarea că 
acestea funcționează este la fel de 
importantă. Aceasta este în definitiv o 
chestiune de încredere a cetățenilor Uniunii 
în capacitatea acesteia de a-și atinge 
obiectivele fixate, precum și în capacitatea 
sa de a crea locuri de muncă și creștere 
economică, protejând în același timp 
interesul public.

(4) Cu toate acestea, există încă 
obstacole în calea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne și continuă 
să apară altele noi. Adoptarea normelor 
reprezintă doar un prim pas; garantarea că 
acestea funcționează este la fel de 
importantă. Aceasta este în definitiv o 
chestiune de încredere a cetățenilor Uniunii 
în capacitatea acesteia de a-și atinge 
obiectivele fixate, precum și în capacitatea 
sa de a crea locuri de muncă și creștere 
economică, protejând în același timp 
interesul public și planeta.

Or. en

Amendamentul 20
Stefan Eck

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În prezent, există mai multe 
programe de acțiune a Uniunii în domenii 
precum competitivitatea întreprinderilor, 
inclusiv a IMM-urilor, protecția 
consumatorilor, clienții și utilizatorii finali 
ai serviciilor financiare, procesul de 
elaborare a politicilor în materie de servicii 
financiare și lanțul alimentar. Unele 
activități suplimentare sunt finanțate direct 
prin liniile bugetare ale pieței interne. Este 
necesar să se raționalizeze și să se 
exploateze sinergiile dintre diferite acțiuni 
și să se ofere un cadru mai flexibil și mai 
agil pentru finanțarea activităților care au 
scopul de a realiza buna funcționare a 
pieței interne în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor. Prin 
urmare, este necesar să se stabilească un 
nou program care să reunească activitățile 
finanțate anterior în cadrul acestor alte 
programe și al altor linii bugetare 
relevante. Programul ar trebui să includă, 
de asemenea, inițiative noi menite să 
îmbunătățească funcționarea pieței interne.

(5) În prezent, există mai multe 
programe de acțiune a Uniunii în domenii 
precum competitivitatea întreprinderilor, 
inclusiv a IMM-urilor, protecția 
consumatorilor, clienții și utilizatorii finali 
ai serviciilor financiare, procesul de 
elaborare a politicilor în materie de servicii 
financiare și lanțul alimentar. Unele 
activități suplimentare sunt finanțate direct 
prin liniile bugetare ale pieței interne. Este 
necesar să se raționalizeze și să se 
exploateze sinergiile dintre diferite acțiuni 
și să se ofere un cadru mai flexibil și mai 
agil pentru finanțarea activităților care au 
scopul de a realiza buna funcționare a 
pieței interne în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor, protejând, 
în același timp, interesul public, fără a 
afecta în mod negativ mediul și fără a se 
încerca eludarea normelor UE în ceea ce 
privește risipa de alimente și frauda în 
domeniul alimentar, bunăstarea 
animalelor, controalele oficiale și 
combaterea bolilor la oameni și la 
animale.
Prin urmare, este necesar să se stabilească 
un nou program care să reunească 
activitățile finanțate anterior în cadrul 
acestor alte programe și al altor linii 
bugetare relevante. Programul ar trebui să 
includă, de asemenea, inițiative noi menite 
să îmbunătățească funcționarea pieței 
interne și să asigure un nivel sporit de 
protecție a sănătății umane și animale, a 
demnității animalelor ca ființe sensibile și 
a mediului.

Or. en

Amendamentul 21
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În prezent, există mai multe 
programe de acțiune a Uniunii în domenii 
precum competitivitatea întreprinderilor, 
inclusiv a IMM-urilor, protecția 
consumatorilor, clienții și utilizatorii finali 
ai serviciilor financiare, procesul de 
elaborare a politicilor în materie de servicii 
financiare și lanțul alimentar. Unele 
activități suplimentare sunt finanțate direct 
prin liniile bugetare ale pieței interne. Este 
necesar să se raționalizeze și să se 
exploateze sinergiile dintre diferite acțiuni 
și să se ofere un cadru mai flexibil și mai 
agil pentru finanțarea activităților care au 
scopul de a realiza buna funcționare a 
pieței interne în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor. Prin 
urmare, este necesar să se stabilească un 
nou program care să reunească activitățile 
finanțate anterior în cadrul acestor alte 
programe și al altor linii bugetare 
relevante. Programul ar trebui să includă, 
de asemenea, inițiative noi menite să 
îmbunătățească funcționarea pieței interne.

(Nu privește versiunea în limba română.)
         

Or. en

Amendamentul 22
Bolesław G. Piecha

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dezvoltarea, elaborarea și difuzarea 
statisticilor europene fac obiectul unui 
program statistic european separat instituit 
prin Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului47. 
Pentru a asigura continuitatea producerii și 
diseminării statisticilor europene, noul 
program ar trebui, de asemenea, să includă 
activități care fac obiectul programului 
statistic european, prin oferirea unui cadru 

(6) Dezvoltarea, elaborarea și difuzarea 
statisticilor europene fac obiectul unui 
program statistic european separat instituit 
prin Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului47. 
Pentru a asigura continuitatea producerii și 
diseminării statisticilor europene, noul 
program ar trebui, de asemenea, să includă 
activități care fac obiectul programului 
statistic european, prin oferirea unui cadru 
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pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea 
statisticilor europene. Noul program ar 
trebui să stabilească cadrul financiar care 
să permită statisticilor europene să 
furnizeze date statistice de înaltă calitate, 
comparabile și fiabile privind Europa, 
pentru a sprijini conceperea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea tuturor 
politicilor Uniunii.

pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea 
statisticilor europene. Noul program ar 
trebui să stabilească cadrul financiar care 
să permită statisticilor europene să 
furnizeze date statistice de înaltă calitate, 
comparabile și fiabile privind Europa, 
pentru a sprijini conceperea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea tuturor
politicilor Uniunii. Cu toate acestea, 
elaborarea statisticilor nu ar trebui să 
conducă la o creștere a birocrației fie 
pentru întreprinderi, fie pentru entitățile 
publice.

_________________ _________________

47Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 ianuarie 2013 privind programul 
statistic european pentru perioada 2013-
2017 (JO L 39, 9.2.2013, p. 12).

47Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 ianuarie 2013 privind programul 
statistic european pentru perioada 2013-
2017 (JO L 39, 9.2.2013, p. 12.)

Or. pl

Amendamentul 23
Stefan Eck

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dezvoltarea, elaborarea și difuzarea 
statisticilor europene fac obiectul unui 
program statistic european separat instituit 
prin Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului47. 
Pentru a asigura continuitatea producerii și 
diseminării statisticilor europene, noul 
program ar trebui, de asemenea, să includă 
activități care fac obiectul programului 
statistic european, prin oferirea unui cadru 
pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea 
statisticilor europene. Noul program ar 
trebui să stabilească cadrul financiar care 
să permită statisticilor europene să 
furnizeze date statistice de înaltă calitate, 
comparabile și fiabile privind Europa,

(6) Dezvoltarea, elaborarea și difuzarea 
statisticilor europene fac obiectul unui 
program statistic european separat instituit 
prin Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului47. 
Pentru a asigura continuitatea producerii și 
diseminării statisticilor europene, noul 
program ar trebui, de asemenea, să includă 
activități care fac obiectul programului 
statistic european, prin oferirea unui cadru 
pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea 
statisticilor europene. Noul program ar 
trebui să stabilească cadrul financiar care 
să permită statisticilor europene să 
furnizeze publicului larg și tuturor 
actorilor economici și sociali, precum și 
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pentru a sprijini conceperea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea tuturor 
politicilor Uniunii.

administrațiilor publice date statistice de 
înaltă calitate, comparabile și fiabile 
privind Europa, pentru a sprijini 
conceperea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea tuturor 
politicilor Uniunii.

_________________ _________________

47Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 ianuarie 2013 privind programul 
statistic european pentru perioada 2013-
2017 (JO L 39, 9.2.2013, p. 12).

47Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 ianuarie 2013 privind programul 
statistic european pentru perioada 2013-
2017 (JO L 39, 9.2.2013, p. 12).

Or. en

Amendamentul 24
Stefan Eck

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Programul ar trebui să susțină 
conceperea, punerea în aplicare și 
asigurarea respectării legislației Uniunii 
care stă la baza funcționării 
corespunzătoare a pieței interne. Programul 
ar trebui să susțină crearea condițiilor 
potrivite pentru capacitarea tuturor 
actorilor de pe piața internă: întreprinderi, 
cetățeni, inclusiv consumatori, societatea 
civilă și autoritățile publice. În acest scop, 
programul ar trebui să își propună să 
asigure competitivitatea întreprinderilor, în 
special a IMM-urilor, dar și să sprijine 
aplicarea normelor privind protecția și 
siguranța consumatorilor, precum și să 
sensibilizeze întreprinderile și persoanele 
fizice, oferindu-le instrumentele, 
cunoștințele și competențele potrivite 
pentru a lua decizii în cunoștință de cauză 
și pentru a consolida participarea lor în 
procesul de luare a deciziilor al Uniunii. În 
plus, programul ar trebui să aibă ca 
obiectiv consolidarea cooperării 

(8) Programul ar trebui să susțină 
conceperea, punerea în aplicare și 
asigurarea respectării legislației Uniunii 
care stă la baza funcționării 
corespunzătoare a pieței interne. Programul 
ar trebui să susțină crearea condițiilor 
potrivite pentru capacitarea tuturor 
actorilor de pe piața internă: întreprinderi, 
cetățeni, inclusiv consumatori, societatea 
civilă și autoritățile publice. În acest scop, 
programul ar trebui să își propună să
asigure competitivitatea întreprinderilor, în 
special a IMM-urilor, dar și să sprijine 
aplicarea normelor privind protecția și 
siguranța consumatorilor, precum și să 
sensibilizeze întreprinderile și persoanele 
fizice, oferindu-le instrumentele, 
cunoștințele și competențele potrivite 
pentru a lua decizii în cunoștință de cauză 
și pentru a consolida participarea lor în 
procesul de luare a deciziilor al Uniunii. În 
plus, programul ar trebui să aibă ca 
obiectiv consolidarea cooperării 
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administrative și de reglementare, în 
special prin intermediul schimbului de 
bune practici, construirea unor baze de 
cunoștințe și competențe, inclusiv 
utilizarea achizițiilor publice strategice. 
Programul ar trebui să își propună, de 
asemenea, să susțină dezvoltarea unor 
standarde internaționale de înaltă calitate 
care să stea la baza punerii în aplicare a 
legislației Uniunii. Acest lucru include și 
stabilirea standardelor în domeniul 
raportării financiare și al auditului, 
contribuind astfel la transparența și buna 
funcționare a piețelor de capital ale Uniunii 
și la consolidarea protecției investitorilor. 
Programul ar trebui să susțină adoptarea de 
norme și stabilirea de standarde și prin 
asigurarea implicării, în cea mai mare 
măsură cu putință, a părților interesate. 
Obiectivul programului ar trebui să 
constea, de asemenea, în sprijinirea punerii 
în aplicare și asigurării respectării 
legislației Uniunii care prevede un nivel 
înalt al sănătății umane, a animalelor și a 
plantelor de-a lungul lanțului alimentar și 
îmbunătățirea bunăstării animalelor.

administrative și de reglementare, în 
special prin intermediul schimbului de 
bune practici, construirea unor baze de 
cunoștințe și competențe, inclusiv 
utilizarea achizițiilor publice strategice. 
Programul ar trebui să își propună, de 
asemenea, să susțină dezvoltarea unor 
standarde internaționale de înaltă calitate 
care să stea la baza punerii în aplicare a 
legislației Uniunii. Acest lucru include și 
stabilirea standardelor în domeniul 
raportării financiare și al auditului, 
contribuind astfel la transparența și buna 
funcționare a piețelor de capital ale Uniunii 
și la consolidarea protecției investitorilor, a 
consumatorilor și a animalelor. Programul 
ar trebui să susțină adoptarea de norme și 
stabilirea de standarde și prin asigurarea 
implicării, în cea mai mare măsură cu 
putință, a părților interesate. Obiectivul 
programului ar trebui să constea, de 
asemenea, în sprijinirea punerii în aplicare 
și asigurării respectării legislației Uniunii 
care prevede un nivel înalt al sănătății 
umane, a animalelor și a plantelor de-a 
lungul lanțului alimentar și îmbunătățirea 
bunăstării animalelor.

Or. en

Amendamentul 25
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Programul ar trebui să susțină 
conceperea, punerea în aplicare și 
asigurarea respectării legislației Uniunii 
care stă la baza funcționării 
corespunzătoare a pieței interne. Programul 
ar trebui să susțină crearea condițiilor 
potrivite pentru capacitarea tuturor 
actorilor de pe piața internă: întreprinderi, 
cetățeni, inclusiv consumatori, societatea 

(8) Programul ar trebui să susțină 
conceperea, punerea în aplicare și 
asigurarea respectării legislației Uniunii 
care stă la baza funcționării 
corespunzătoare a pieței interne. Programul 
ar trebui să susțină crearea condițiilor 
potrivite pentru capacitarea tuturor 
actorilor de pe piața internă: întreprinderi, 
cetățeni, inclusiv consumatori, societatea 
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civilă și autoritățile publice. În acest scop, 
programul ar trebui să își propună să 
asigure competitivitatea întreprinderilor, în 
special a IMM-urilor, dar și să sprijine 
aplicarea normelor privind protecția și 
siguranța consumatorilor, precum și să 
sensibilizeze întreprinderile și persoanele 
fizice, oferindu-le instrumentele, 
cunoștințele și competențele potrivite 
pentru a lua decizii în cunoștință de cauză 
și pentru a consolida participarea lor în 
procesul de luare a deciziilor al Uniunii. În 
plus, programul ar trebui să aibă ca 
obiectiv consolidarea cooperării 
administrative și de reglementare, în 
special prin intermediul schimbului de 
bune practici, construirea unor baze de 
cunoștințe și competențe, inclusiv 
utilizarea achizițiilor publice strategice. 
Programul ar trebui să își propună, de 
asemenea, să susțină dezvoltarea unor 
standarde internaționale de înaltă calitate 
care să stea la baza punerii în aplicare a
legislației Uniunii. Acest lucru include și
stabilirea standardelor în domeniul 
raportării financiare și al auditului, 
contribuind astfel la transparența și buna 
funcționare a piețelor de capital ale Uniunii 
și la consolidarea protecției investitorilor. 
Programul ar trebui să susțină adoptarea
de norme și stabilirea de standarde și prin 
asigurarea implicării, în cea mai mare 
măsură cu putință, a părților interesate. 
Obiectivul programului ar trebui să 
constea, de asemenea, în sprijinirea 
punerii în aplicare și asigurării respectării 
legislației Uniunii care prevede un nivel 
înalt al sănătății umane, a animalelor și a 
plantelor de-a lungul lanțului alimentar și 
îmbunătățirea bunăstării animalelor.

civilă și autoritățile publice. În acest scop, 
programul ar trebui să aibă următoarele 
obiective:
1) asigurarea competitivității
întreprinderilor, în special a IMM-urilor;
2) sprijinirea aplicării normelor privind 
protecția și siguranța consumatorilor, 
sensibilizând totodată întreprinderile și 
persoanele fizice prin punerea la dispoziție 
a instrumentelor, cunoștințelor și 
competențelor potrivite pentru a lua decizii 
în cunoștință de cauză și pentru a consolida 
participarea lor în procesul de luare a 
deciziilor al Uniunii;
3) consolidarea cooperării administrative și 
de reglementare, în special prin intermediul 
schimbului de bune practici, construirea 
unor baze de cunoștințe și competențe, 
inclusiv utilizarea achizițiilor publice 
strategice;
4) sprijinirea dezvoltării unor standarde 
internaționale de înaltă calitate care să stea 
la baza punerii în aplicare a legislației 
Uniunii; Acest lucru include stabilirea 
standardelor în domeniul raportării 
financiare și al auditului, contribuind astfel 
la transparența și buna funcționare a 
piețelor de capital ale Uniunii și la 
consolidarea protecției investitorilor;
5) sprijinirea adoptării de norme și a 
stabilirii de standarde prin asigurarea 
implicării, în cea mai mare măsură cu 
putință, a părților interesate;
6) sprijinirea punerii în aplicare și 
asigurării respectării legislației Uniunii 
care prevede un nivel înalt al sănătății 
umane, a animalelor și a plantelor de-a 
lungul lanțului alimentar și îmbunătățirea 
bunăstării animalelor.

Or. en

Amendamentul 26
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
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Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Programul ar trebui să susțină 
conceperea, punerea în aplicare și 
asigurarea respectării legislației Uniunii 
care stă la baza funcționării 
corespunzătoare a pieței interne. Programul 
ar trebui să susțină crearea condițiilor 
potrivite pentru capacitarea tuturor 
actorilor de pe piața internă: întreprinderi, 
cetățeni, inclusiv consumatori, societatea 
civilă și autoritățile publice. În acest scop, 
programul ar trebui să își propună să 
asigure competitivitatea întreprinderilor, în 
special a IMM-urilor, dar și să sprijine 
aplicarea normelor privind protecția și 
siguranța consumatorilor, precum și să 
sensibilizeze întreprinderile și persoanele 
fizice, oferindu-le instrumentele, 
cunoștințele și competențele potrivite 
pentru a lua decizii în cunoștință de cauză 
și pentru a consolida participarea lor în 
procesul de luare a deciziilor al Uniunii. În 
plus, programul ar trebui să aibă ca 
obiectiv consolidarea cooperării 
administrative și de reglementare, în 
special prin intermediul schimbului de 
bune practici, construirea unor baze de 
cunoștințe și competențe, inclusiv 
utilizarea achizițiilor publice strategice. 
Programul ar trebui să își propună, de 
asemenea, să susțină dezvoltarea unor 
standarde internaționale de înaltă calitate 
care să stea la baza punerii în aplicare a 
legislației Uniunii. Acest lucru include și 
stabilirea standardelor în domeniul 
raportării financiare și al auditului, 
contribuind astfel la transparența și buna 
funcționare a piețelor de capital ale Uniunii 
și la consolidarea protecției investitorilor. 
Programul ar trebui să susțină adoptarea de 
norme și stabilirea de standarde și prin 
asigurarea implicării, în cea mai mare 
măsură cu putință, a părților interesate. 
Obiectivul programului ar trebui să 
constea, de asemenea, în sprijinirea punerii 
în aplicare și asigurării respectării 

(8) Programul ar trebui să susțină 
conceperea, punerea în aplicare și 
asigurarea respectării legislației Uniunii 
care stă la baza funcționării 
corespunzătoare a pieței interne. Programul 
ar trebui să susțină crearea condițiilor 
potrivite pentru capacitarea tuturor 
actorilor de pe piața internă: întreprinderi, 
cetățeni, inclusiv consumatori, societatea 
civilă și autoritățile publice. În acest scop, 
programul ar trebui să își propună să 
asigure competitivitatea întreprinderilor, în 
special a IMM-urilor, dar și să sprijine 
aplicarea normelor privind protecția și 
siguranța consumatorilor, precum și să 
sensibilizeze întreprinderile și persoanele 
fizice, oferindu-le instrumentele, 
cunoștințele și competențele potrivite 
pentru a lua decizii în cunoștință de cauză 
și pentru a consolida participarea lor în 
procesul de luare a deciziilor al Uniunii. În 
plus, programul ar trebui să aibă ca 
obiectiv consolidarea cooperării 
administrative și de reglementare, în 
special prin intermediul schimbului de 
bune practici, construirea unor baze de 
cunoștințe și competențe, inclusiv 
utilizarea achizițiilor publice strategice. 
Programul ar trebui să își propună, de 
asemenea, să susțină dezvoltarea unor 
standarde internaționale de înaltă calitate 
care să stea la baza punerii în aplicare a 
legislației Uniunii. Acest lucru include și 
stabilirea standardelor în domeniul 
raportării financiare și al auditului, 
contribuind astfel la transparența și buna 
funcționare a piețelor de capital ale Uniunii 
și la consolidarea protecției investitorilor. 
Programul ar trebui să susțină adoptarea de 
norme și stabilirea de standarde și prin 
asigurarea implicării, în cea mai mare 
măsură cu putință, a părților interesate. 
Obiectivul programului ar trebui să 
constea, de asemenea, în sprijinirea punerii 
în aplicare și asigurării respectării 
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legislației Uniunii care prevede un nivel 
înalt al sănătății umane, a animalelor și a 
plantelor de-a lungul lanțului alimentar și 
îmbunătățirea bunăstării animalelor.

legislației Uniunii care prevede un nivel 
înalt al sănătății umane, a animalelor și a 
plantelor de-a lungul lanțului alimentar și 
îmbunătățirea tratamentului animalelor, 
aspecte față de care așteptările populației 
nu sunt îndeplinite.

Or. fr

Amendamentul 27
Stefan Eck

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) O piață internă modernă 
promovează concurența și este favorabilă 
consumatorilor, întreprinderilor și 
angajaților. O mai bună utilizare a pieței 
interne a serviciilor, aflată în permanentă 
evoluție, va ajuta întreprinderile europene 
să genereze locuri de muncă și creștere la 
nivel transfrontalier, să ofere o gamă mai 
largă de servicii la prețuri mai accesibile și 
să mențină standarde ridicate pentru 
consumatori și lucrători. Pentru a atinge 
acest obiectiv, programul ar trebui să 
contribuie la înlăturarea barierelor 
rămase și să asigure un cadru de 
reglementare care să poată găzdui noi 
modele de afaceri inovatoare.

(9) O piață internă modernă 
promovează concurența și este favorabilă 
consumatorilor, întreprinderilor și 
angajaților și respectă normele UE în ceea
ce privește protecția mediului și 
bunăstarea animalelor. O mai bună 
utilizare a pieței interne a serviciilor, aflată 
în permanentă evoluție, va ajuta 
întreprinderile europene să genereze locuri 
de muncă și creștere la nivel 
transfrontalier, să ofere o gamă mai largă 
de servicii la prețuri mai accesibile și să 
mențină standarde ridicate pentru 
consumatori, lucrători, precum și în ceea 
ce privește protecția mediului și 
bunăstarea animalelor. Pentru a atinge 
acest obiectiv, programul ar trebui să 
contribuie la asigurarea unui cadru de 
reglementare care să poată găzdui noi 
modele de afaceri inovatoare.

Or. en

Amendamentul 28
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) O piață internă modernă 
promovează concurența și este favorabilă
consumatorilor, întreprinderilor și 
angajaților. O mai bună utilizare a pieței 
interne a serviciilor, aflată în permanentă 
evoluție, va ajuta întreprinderile europene 
să genereze locuri de muncă și creștere la 
nivel transfrontalier, să ofere o gamă mai 
largă de servicii la prețuri mai accesibile și 
să mențină standarde ridicate pentru 
consumatori și lucrători. Pentru a atinge 
acest obiectiv, programul ar trebui să 
contribuie la înlăturarea barierelor rămase 
și să asigure un cadru de reglementare care 
să poată găzdui noi modele de afaceri 
inovatoare.

(9) O piață internă modernă 
promovează concurența și ar trebui să 
aducă beneficii consumatorilor, 
întreprinderilor și angajaților. O mai bună 
utilizare a pieței interne a serviciilor, aflată 
în permanentă evoluție, va ajuta 
întreprinderile europene să genereze locuri 
de muncă utile, care să respecte toate 
drepturile lucrătorilor și prevederile 
legislației în domeniul muncii instituite de 
Uniune, precum și să susțină creșterea 
economică la nivel transfrontalier, oferind
o gamă mai largă de servicii la prețuri mai 
accesibile și menținând standarde ridicate 
pentru producători, consumatori și 
lucrători. Pentru a atinge acest obiectiv, 
programul ar trebui să contribuie la 
înlăturarea oricăror bariere rămase și să 
asigure un cadru de reglementare care 
îndeplinește toate standardele menționate 
mai sus și care poate găzdui noi modele de 
afaceri inovatoare.

Or. en

Amendamentul 29
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) O piață internă modernă 
promovează concurența și este favorabilă
consumatorilor, întreprinderilor și 
angajaților. O mai bună utilizare a pieței 
interne a serviciilor, aflată în permanentă 
evoluție, va ajuta întreprinderile europene 
să genereze locuri de muncă și creștere la 
nivel transfrontalier, să ofere o gamă mai 
largă de servicii la prețuri mai accesibile și 
să mențină standarde ridicate pentru 
consumatori și lucrători. Pentru a atinge 

(9) O piață internă modernă ar trebui 
să promoveze concurența și să aducă 
beneficii consumatorilor, întreprinderilor și 
angajaților. O mai bună utilizare a pieței 
interne a serviciilor, aflată în permanentă 
evoluție, va ajuta întreprinderile europene 
să genereze locuri de muncă și creștere la 
nivel transfrontalier, să ofere o gamă mai 
largă de servicii la prețuri mai accesibile și 
să mențină standarde ridicate pentru 
consumatori și lucrători. Pentru a atinge 
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acest obiectiv, programul ar trebui să 
contribuie la înlăturarea barierelor rămase 
și să asigure un cadru de reglementare care 
să poată găzdui noi modele de afaceri 
inovatoare.

acest obiectiv, programul ar trebui să 
contribuie la înlăturarea barierelor rămase 
și să asigure un cadru de reglementare care 
să poată găzdui noi modele de afaceri 
inovatoare.

Or. fr

Amendamentul 30
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Noile provocări în materie de 
reglementare și punere în aplicare se referă 
la evoluția rapidă a mediului apărut ca 
urmare a revoluției digitale, în ceea ce 
privește aspecte precum securitatea 
cibernetică, internetul obiectelor sau 
inteligența artificială. În cazul în care 
trebuie suportate anumite pagube, este 
esențial să existe norme stricte privind 
siguranța produselor și răspunderea, pentru 
a asigura un răspuns politic care va permite 
cetățenilor europeni, inclusiv 
consumatorilor și întreprinderilor, să 
beneficieze de astfel de norme. Prin 
urmare, programul ar trebui să contribuie la 
adaptarea și la aplicare unui regim al 
Uniunii în materie de răspundere pentru 
produse, care să încurajeze inovarea.

(11) Noile provocări în materie de 
reglementare și punere în aplicare se referă 
la evoluția rapidă a mediului apărut ca 
urmare a revoluției digitale, în ceea ce 
privește aspecte precum securitatea 
cibernetică, internetul obiectelor sau 
inteligența artificială. În cazul în care 
trebuie suportate anumite pagube, este 
esențial să existe norme stricte privind 
siguranța produselor și răspunderea, pentru 
a asigura un răspuns politic care va permite 
cetățenilor europeni, inclusiv 
producătorilor, consumatorilor și 
întreprinderilor, să beneficieze de astfel de 
norme. Prin urmare, programul ar trebui să 
contribuie la adaptarea și la aplicarea 
rapidă a unui regim al Uniunii în materie 
de răspundere pentru produse, care să 
încurajeze inovarea.

Or. en

Amendamentul 31
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Punerea pe piață a unor produse 
care nu sunt conforme dreptului Uniunii 
constituie un dezavantaj pentru cei care 
asigură conformitatea și pune în pericol 
consumatorii. Numeroși antreprenori nu 
respectă normele fie din cauza 
necunoașterii lor, fie în mod intenționat, 
pentru a obține un avantaj competitiv. 
Finanțarea autorităților de supraveghere a 
pieței este adesea insuficientă, iar acestea 
funcționează în limitele granițelor 
naționale, în timp ce antreprenorii 
desfășoară activități comerciale la nivelul 
Uniunii sau chiar la nivel global. În special, 
în cazul comerțului electronic, autoritățile 
de supraveghere a pieței întâmpină mari 
dificultăți în identificarea originii 
produselor neconforme importate din țări 
terțe și a entității responsabile din 
jurisdicția lor. Prin urmare, programul ar 
trebui să își propună să consolideze 
conformitatea produselor, prin oferirea de 
stimulente adecvate antreprenorilor, 
intensificarea verificărilor conformității și 
promovarea unei cooperări transfrontaliere 
mai strânse între autoritățile responsabile 
cu asigurarea aplicării legislației. 
Programul ar trebui, de asemenea, să 
contribuie la consolidarea cadrului existent 
pentru activitățile de supraveghere a pieței, 
să încurajeze acțiunile comune ale 
autorităților de supraveghere a pieței din 
diferite state membre, să îmbunătățească 
schimbul de informații și să promoveze 
convergența și o integrare mai strânsă a 
activităților de supraveghere a pieței.

(12) Punerea pe piață a unor produse 
care nu sunt conforme dreptului Uniunii 
constituie un dezavantaj pentru cei care 
asigură conformitatea și poate pune în 
pericol consumatorii și aduce daune 
mediului. Numeroși antreprenori nu 
respectă normele fie din cauza 
necunoașterii lor, fie în mod intenționat, 
pentru a obține un avantaj competitiv. 
Finanțarea autorităților de supraveghere a 
pieței este adesea insuficientă, iar acestea 
funcționează în limitele granițelor 
naționale, în timp ce antreprenorii 
desfășoară activități comerciale la nivelul 
Uniunii sau chiar la nivel global. În special, 
în cazul comerțului electronic, autoritățile 
de supraveghere a pieței întâmpină mari 
dificultăți în identificarea originii 
produselor neconforme importate din țări 
terțe și a entității responsabile din 
jurisdicția lor. Prin urmare, programul ar 
trebui să își propună să consolideze 
conformitatea produselor, prin oferirea de 
stimulente adecvate antreprenorilor, 
intensificarea verificărilor conformității și 
promovarea unei cooperări transfrontaliere 
mai strânse între autoritățile responsabile 
cu asigurarea aplicării legislației din cadrul 
Uniunii și cu țările terțe. Programul ar 
trebui, de asemenea, să contribuie la 
consolidarea cadrului existent pentru 
activitățile de supraveghere a pieței, să 
încurajeze acțiunile comune ale 
autorităților de supraveghere a pieței din 
diferite state membre, să îmbunătățească 
schimbul de informații și să promoveze 
convergența și o integrare mai strânsă a 
activităților de supraveghere a pieței.

Or. en

Amendamentul 32
Stefan Eck

Propunere de regulament
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Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Punerea pe piață a unor produse 
care nu sunt conforme dreptului Uniunii 
constituie un dezavantaj pentru cei care 
asigură conformitatea și pune în pericol 
consumatorii. Numeroși antreprenori nu 
respectă normele fie din cauza 
necunoașterii lor, fie în mod intenționat, 
pentru a obține un avantaj competitiv. 
Finanțarea autorităților de supraveghere a 
pieței este adesea insuficientă, iar acestea 
funcționează în limitele granițelor 
naționale, în timp ce antreprenorii 
desfășoară activități comerciale la nivelul 
Uniunii sau chiar la nivel global. În special, 
în cazul comerțului electronic, autoritățile 
de supraveghere a pieței întâmpină mari 
dificultăți în identificarea originii 
produselor neconforme importate din țări 
terțe și a entității responsabile din 
jurisdicția lor. Prin urmare, programul ar 
trebui să își propună să consolideze 
conformitatea produselor, prin oferirea de 
stimulente adecvate antreprenorilor,
intensificarea verificărilor conformității și 
promovarea unei cooperări transfrontaliere 
mai strânse între autoritățile responsabile 
cu asigurarea aplicării legislației. 
Programul ar trebui, de asemenea, să 
contribuie la consolidarea cadrului existent 
pentru activitățile de supraveghere a pieței, 
să încurajeze acțiunile comune ale 
autorităților de supraveghere a pieței din 
diferite state membre, să îmbunătățească 
schimbul de informații și să promoveze 
convergența și o integrare mai strânsă a 
activităților de supraveghere a pieței.

(12) Punerea pe piață a unor produse 
care nu sunt conforme dreptului Uniunii 
constituie un dezavantaj pentru cei care 
asigură conformitatea și poate pune în 
pericol consumatorii și mediul. Numeroși 
antreprenori nu respectă normele fie din 
cauza necunoașterii lor, fie în mod 
intenționat, pentru a obține un avantaj 
competitiv. Finanțarea autorităților de 
supraveghere a pieței este adesea 
insuficientă, iar acestea funcționează în 
limitele granițelor naționale, în timp ce 
antreprenorii desfășoară activități 
comerciale la nivelul Uniunii sau chiar la 
nivel global. În special, în cazul comerțului 
electronic, autoritățile de supraveghere a 
pieței întâmpină mari dificultăți în 
identificarea originii produselor 
neconforme importate din țări terțe și a 
entității responsabile din jurisdicția lor. 
Prin urmare, programul ar trebui să își 
propună să consolideze conformitatea 
produselor, prin intensificarea 
verificărilor conformității, consolidarea 
normelor referitoare la conformitate, prin 
aplicarea mai riguroasă a sancțiunilor în 
caz de neconformitate și prin promovarea 
unei cooperări transfrontaliere mai strânse 
între autoritățile responsabile cu asigurarea 
aplicării legislației. Programul ar trebui, de 
asemenea, să contribuie la consolidarea 
cadrului existent pentru activitățile de 
supraveghere a pieței, să încurajeze 
acțiunile comune ale autorităților de 
supraveghere a pieței din diferite state 
membre, să îmbunătățească schimbul de 
informații și să promoveze convergența și 
o integrare mai strânsă a activităților de 
supraveghere a pieței.

Or. en

Amendamentul 33
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Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Punerea pe piață a unor produse 
care nu sunt conforme dreptului Uniunii 
constituie un dezavantaj pentru cei care 
asigură conformitatea și pune în pericol 
consumatorii. Numeroși antreprenori nu 
respectă normele fie din cauza 
necunoașterii lor, fie în mod intenționat, 
pentru a obține un avantaj competitiv. 
Finanțarea autorităților de supraveghere a 
pieței este adesea insuficientă, iar acestea 
funcționează în limitele granițelor 
naționale, în timp ce antreprenorii 
desfășoară activități comerciale la nivelul 
Uniunii sau chiar la nivel global. În special, 
în cazul comerțului electronic, autoritățile 
de supraveghere a pieței întâmpină mari 
dificultăți în identificarea originii 
produselor neconforme importate din țări 
terțe și a entității responsabile din 
jurisdicția lor. Prin urmare, programul ar 
trebui să își propună să consolideze 
conformitatea produselor, prin oferirea de 
stimulente adecvate antreprenorilor, 
intensificarea verificărilor conformității și 
promovarea unei cooperări transfrontaliere 
mai strânse între autoritățile responsabile 
cu asigurarea aplicării legislației. 
Programul ar trebui, de asemenea, să 
contribuie la consolidarea cadrului existent 
pentru activitățile de supraveghere a pieței, 
să încurajeze acțiunile comune ale 
autorităților de supraveghere a pieței din 
diferite state membre, să îmbunătățească 
schimbul de informații și să promoveze 
convergența și o integrare mai strânsă a 
activităților de supraveghere a pieței.

(Nu privește versiunea în limba română.)
           

Or. en

Amendamentul 34
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Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Siguranța produselor este o 
preocupare comună. Organismele de 
evaluare a conformității verifică dacă 
produsele îndeplinesc cerințele de 
siguranță înainte de introducerea acestora 
pe piață. Prin urmare, este extrem de 
important ca organismele de evaluare a
conformității să prezinte încredere și să fie 
competente. Uniunea a pus în aplicare un 
sistem de acreditare a organismelor de 
evaluare a conformității, pentru a verifica 
competența, imparțialitatea și independența 
acestora. În prezent, principala provocare 
este de a face ca sistemul de acreditare să 
țină pasul cu ultimele evoluții în domeniu 
și de a garanta că el se aplică cu aceeași 
strictețe pe întreg teritoriul Uniunii. Prin 
urmare, programul ar trebui să susțină 
măsurile de garantare a faptului că 
organismele de evaluare a conformității 
îndeplinesc în continuare cerințele de 
reglementare și să consolideze sistemul de 
acreditare european, în special în noile 
domenii de politică, prin sprijinirea 
Cooperării europene pentru acreditare (EA) 
menționată la articolul 14 din 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului48.

(13) Siguranța produselor este o 
preocupare comună și, în prezent, este o 
așteptare legitimă a cetățenilor. 
Organismele de evaluare a conformității 
verifică dacă produsele îndeplinesc 
cerințele de siguranță înainte de 
introducerea acestora pe piață. Prin urmare, 
este extrem de important ca organismele de 
evaluare a conformității să prezinte 
încredere și să fie competente. Uniunea a 
pus în aplicare un sistem de acreditare a 
organismelor de evaluare a conformității, 
pentru a verifica competența, 
imparțialitatea și independența acestora. În 
prezent, principala provocare este de a face 
ca sistemul de acreditare să țină pasul cu 
ultimele evoluții în domeniu și de a garanta 
că el se aplică cu aceeași strictețe pe întreg 
teritoriul Uniunii. Prin urmare, programul 
ar trebui să susțină măsurile de garantare a 
faptului că organismele de evaluare a 
conformității îndeplinesc în continuare 
cerințele de reglementare și să consolideze 
sistemul de acreditare european, în special 
în noile domenii de politică, prin sprijinirea 
Cooperării europene pentru acreditare (EA) 
menționată la articolul 14 din 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului48.

_________________ _________________

48Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de 
acreditare și de supraveghere a pieței în 
ceea ce privește comercializarea produselor 
și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

48Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de 
acreditare și de supraveghere a pieței în 
ceea ce privește comercializarea produselor 
și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

Or. fr
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Amendamentul 35
Stefan Eck

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Dat fiind că piețele de consum nu 
cunosc frontiere ca urmare a dezvoltării 
comerțului online și a serviciilor de 
călătorie, este important să se asigure că 
consumatorii care își au reședința în 
Uniune pot beneficia de o protecție 
adecvată atunci când importă bunuri și 
servicii de la operatorii economici cu 
sediul în țări terțe. Prin urmare, programul 
ar trebui să permită sprijinirea cooperării 
cu organismele relevante situate în 
principalele țări terțe partenere ale Uniunii, 
după caz.

(14) Dat fiind că piețele de consum nu 
cunosc frontiere ca urmare a dezvoltării 
comerțului online și a serviciilor de 
călătorie, este important să se asigure că 
consumatorii care își au reședința în 
Uniune și în afara teritoriului acesteia pot 
beneficia de o protecție adecvată atunci 
când importă sau exportă bunuri, servicii
sau animale vii de la operatorii economici 
cu sediul în țări terțe. Prin urmare, 
programul ar trebui să permită sprijinirea 
cooperării cu organismele relevante situate 
în principalele țări terțe partenere ale 
Uniunii, după caz.

Or. en

Amendamentul 36
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru îndeplinirea obiectivelor 
programului și pentru a facilita viața 
cetățenilor și activitatea întreprinderilor, 
trebuie instituite servicii publice de înaltă 
calitate, axate pe utilizator. Acest lucru 
înseamnă că va fi necesar ca administrațiile 
publice să înceapă să lucreze conform unor 
metode noi, să elimine elementele de 
separare dintre diferitele părți ale 
administrațiilor lor și să creeze aceste 
servicii publice împreună cu cetățenii și cu 
întreprinderile. Mai mult, dezvoltarea 
continuă și constantă a activităților 
transfrontaliere pe piața internă necesită 

(16) Pentru îndeplinirea obiectivelor 
programului și pentru a facilita viața 
cetățenilor și activitatea întreprinderilor, 
trebuie instituite servicii publice de înaltă 
calitate, axate pe utilizator. Acest lucru 
înseamnă că va fi necesar ca administrațiile 
publice să înceapă să lucreze conform unor 
metode noi, să intensifice cooperarea între
diferitele părți ale administrațiilor lor și să 
creeze aceste servicii publice împreună cu 
cetățenii și cu întreprinderile. Mai mult, 
dezvoltarea continuă și constantă a 
activităților transfrontaliere pe piața internă 
necesită furnizarea unor informații 
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furnizarea unor informații actualizate 
privind drepturile întreprinderilor și ale 
cetățenilor, precum și informații care să 
explice formalitățile administrative. De 
asemenea, devine esențială furnizarea de 
consultanță juridică și asistență pentru 
soluționarea problemelor care apar la nivel 
transnațional. În plus, este necesară 
conectarea administrațiilor naționale într-
un mod simplu și eficient, precum și 
evaluarea modului în care piața internă 
funcționează pe teren. Prin urmare, 
programul ar trebui să sprijine următoarele 
instrumente existente privind guvernanța 
pieței interne: portalul „Europa ta”, care ar 
trebui să stea la baza portalului digital unic,
„Europa ta - Consiliere”, SOLVIT,
sistemul de informare al pieței interne 
(IMI) și tabloul de bord al pieței interne
pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a 
cetățenilor și capacitatea întreprinderilor 
de a desfășura activități transfrontaliere.

actualizate privind drepturile 
întreprinderilor și ale cetățenilor, precum și 
informații care să explice formalitățile 
administrative. De asemenea, devine 
esențială furnizarea de consultanță juridică 
și asistență pentru soluționarea problemelor 
care apar la nivel transnațional. În plus, 
este necesară conectarea administrațiilor 
naționale într-un mod simplu și eficient, 
precum și evaluarea modului în care piața 
internă funcționează pe teren. Pentru a 
îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor și 
capacitatea întreprinderilor de a 
desfășura activități transfrontaliere, 
programul ar trebui să sprijine următoarele 
instrumente existente privind guvernanța 
pieței interne:
* portalul „Europa ta”, care ar trebui să 
stea la baza portalului digital unic;
* „Europa ta - Consiliere”;
* SOLVIT;
* sistemul de informare al pieței interne 
(IMI);
* tabloul de bord al pieței interne.

Or. en

Amendamentul 37
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Programul ar trebui să promoveze, 
de asemenea, punerea în aplicare și 
executarea deplină, în mod corect și 
complet, de către statele membre, a 
cadrului juridic al Uniunii în materie de 
combatere a spălării banilor și a finanțării 
terorismului, precum și dezvoltarea unor 
politici viitoare pentru a răspunde noilor 
provocări din acest domeniu. Acesta ar 
trebui, de asemenea, să sprijine activitățile 
relevante desfășurate de organizațiile 
internaționale de interes european, precum 

(18) Programul ar trebui să promoveze, 
de asemenea, punerea în aplicare și 
executarea deplină, în mod corect și 
complet, de către statele membre, a 
cadrului juridic al Uniunii în materie de 
combatere a spălării banilor (care este 
foarte ineficace în prezent) și a finanțării 
terorismului, precum și dezvoltarea unor 
politici viitoare pentru a răspunde noilor 
provocări din acest domeniu. Acesta ar 
trebui, de asemenea, să sprijine activitățile 
relevante desfășurate de organizațiile 
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Comitetul de Experți pentru Evaluarea 
Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor 
și Finanțării Terorismului al Consiliului 
Europei.

internaționale de interes european, precum 
Comitetul de Experți pentru Evaluarea 
Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor 
și Finanțării Terorismului al Consiliului 
Europei.

Or. fr

Amendamentul 38
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Programul ar trebui să promoveze, 
de asemenea, punerea în aplicare și 
executarea deplină, în mod corect și 
complet, de către statele membre, a 
cadrului juridic al Uniunii în materie de 
combatere a spălării banilor și a finanțării 
terorismului, precum și dezvoltarea unor 
politici viitoare pentru a răspunde noilor
provocări din acest domeniu. Acesta ar 
trebui, de asemenea, să sprijine activitățile 
relevante desfășurate de organizațiile 
internaționale de interes european, precum 
Comitetul de Experți pentru Evaluarea 
Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor 
și Finanțării Terorismului al Consiliului 
Europei.

(Nu privește versiunea în limba română.)
   

Or. en

Justificare

Modul în care este formulat textul original conduce la interpretarea potrivit căreia statele 
membre sunt cele care se angajează în finanțarea terorismului.

Amendamentul 39
Stefan Eck

Propunere de regulament
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Punerea în aplicare și dezvoltarea 
pieței interne în domeniul serviciilor 
financiare, al stabilității financiare și al 
uniunii piețelor de capital, inclusiv 
finanțarea durabilă, depind foarte mult de 
măsurile de politică bazate pe date concrete 
adoptate de către Uniune. Pentru a realiza 
acest obiectiv, Comisia ar trebui să joace 
un rol activ în monitorizarea constantă a 
piețelor financiare și a stabilității 
financiare, evaluând punerea în aplicare de 
către statele membre a legislației Uniunii, 
examinând dacă legislația existentă este 
adecvată scopului și identificând posibilele 
domenii de acțiune în care apar riscuri noi, 
cu implicarea permanentă a părților 
interesate pe întreaga durată a ciclului de 
politică. Aceste activități se bazează pe 
elaborarea de analize, studii, materiale de 
formare, chestionare, evaluări ale 
conformității, analize și statistici și sunt 
susținute de sisteme informatice și de 
instrumente de comunicare.

(19) Punerea în aplicare și dezvoltarea 
pieței interne în domeniul serviciilor 
financiare, al stabilității financiare și al 
uniunii piețelor de capital, inclusiv în ceea 
ce privește finanțarea durabilă, depind 
foarte mult de măsurile de politică bazate 
pe date concrete adoptate de către Uniune. 
Pentru a realiza acest obiectiv, Comisia ar 
trebui să joace un rol activ în monitorizarea 
constantă a piețelor financiare și a 
stabilității financiare, evaluând punerea în 
aplicare de către statele membre a 
legislației Uniunii, examinând dacă 
legislația existentă este adecvată scopului 
și identificând posibilele domenii de 
acțiune în care apar riscuri noi, cu 
implicarea permanentă a părților interesate, 
a organizațiilor cetățenești, a ONG-urilor 
și a publicului în general, pe întreaga 
durată a ciclului de politică. Aceste 
activități se bazează pe elaborarea de 
analize, studii, materiale de formare, 
chestionare, evaluări ale conformității, 
analize și statistici și sunt susținute de 
sisteme informatice și de instrumente de 
comunicare.

Or. en

Amendamentul 40
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Punerea în aplicare și dezvoltarea 
pieței interne în domeniul serviciilor 
financiare, al stabilității financiare și al 
uniunii piețelor de capital, inclusiv 
finanțarea durabilă, depind foarte mult de 
măsurile de politică bazate pe date concrete 
adoptate de către Uniune. Pentru a realiza 

(19) Punerea în aplicare și dezvoltarea 
pieței interne în domeniul serviciilor 
financiare, al stabilității financiare și al 
uniunii piețelor de capital, inclusiv în ceea 
ce privește finanțarea durabilă, sunt 
dependente într-o mare măsură de 
măsurile de politică bazate pe date concrete 
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acest obiectiv, Comisia ar trebui să joace 
un rol activ în monitorizarea constantă a 
piețelor financiare și a stabilității 
financiare, evaluând punerea în aplicare de 
către statele membre a legislației Uniunii, 
examinând dacă legislația existentă este 
adecvată scopului și identificând posibilele 
domenii de acțiune în care apar riscuri noi, 
cu implicarea permanentă a părților 
interesate pe întreaga durată a ciclului de 
politică. Aceste activități se bazează pe 
elaborarea de analize, studii, materiale de 
formare, chestionare, evaluări ale 
conformității, analize și statistici și sunt 
susținute de sisteme informatice și de 
instrumente de comunicare.

adoptate de către Uniune. Pentru a realiza 
acest obiectiv, Comisia ar trebui să joace 
un rol activ în monitorizarea constantă a 
piețelor financiare și a stabilității 
financiare, evaluând punerea în aplicare de 
către statele membre a legislației Uniunii, 
examinând dacă legislația existentă este 
adecvată scopului și identificând posibilele 
domenii de acțiune în care apar riscuri noi, 
cu implicarea permanentă a părților 
interesate pe întreaga durată a ciclului de 
politică. Aceste activități se bazează pe 
elaborarea de analize, studii, materiale de 
formare, chestionare, evaluări ale 
conformității, analize și statistici și sunt 
susținute de sisteme informatice și de 
instrumente de comunicare.

Or. en

Amendamentul 41
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Este extrem de important să se 
consolideze competitivitatea 
întreprinderilor europene, garantându-se, în 
același timp, condiții de concurență 
echitabile și o piață internă competitivă. 
IMM-urile sunt motorul economiei 
europene, ele reprezentând până la 99 % 
din totalul întreprinderilor în Europa, 
asigurând două treimi din locurile de 
muncă și contribuind în mod semnificativ 
la crearea de noi locuri de muncă cu o 
dimensiune locală și regională.

(22) Este extrem de important să se 
consolideze competitivitatea 
întreprinderilor europene, garantându-se, în 
același timp, condiții de concurență 
echitabile și o piață internă competitivă. 
IMM-urile sunt motorul economiei 
europene, ele reprezentând până la 99 % 
din totalul întreprinderilor în Europa, 
asigurând două treimi din locurile de 
muncă și contribuind în mod semnificativ 
la crearea de noi locuri de muncă cu o 
dimensiune locală și regională. IMM-urile 
suferă de pe urma politicii de liber 
schimb, care împiedică statele membre să 
își protejeze întreprinderile naționale.

Or. fr
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Amendamentul 42
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Este extrem de important să se 
consolideze competitivitatea 
întreprinderilor europene, garantându-se, în 
același timp, condiții de concurență 
echitabile și o piață internă competitivă. 
IMM-urile sunt motorul economiei 
europene, ele reprezentând până la 99 % 
din totalul întreprinderilor în Europa, 
asigurând două treimi din locurile de 
muncă și contribuind în mod semnificativ 
la crearea de noi locuri de muncă cu o 
dimensiune locală și regională.

(Nu privește versiunea în limba română.)
   

Or. en

Amendamentul 43
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) IMM-urile se confruntă cu 
provocări comune, care nu afectează în 
aceeași măsură întreprinderile mai mari în 
ceea ce privește obținerea de finanțare,
găsirea de forță de muncă calificată,
reducerea sarcinilor administrative,
adoptarea de soluții creative și inovatoare,
accesarea piețelor și promovarea 
activităților în materie de 
internaționalizare. Programul ar trebui să 
abordeze aceste disfuncționalități ale pieței 
în mod proporțional, fără a distorsiona în 
mod nejustificat concurența pe piața 
internă.

(23) IMM-urile se confruntă cu 
provocări comune, care nu afectează în 
aceeași măsură întreprinderile mai mari, 
cum ar fi: obținerea de finanțare; găsirea 
de forță de muncă calificată; reducerea 
sarcinilor administrative; adoptarea de 
soluții creative și inovatoare; accesarea 
piețelor și promovarea activităților în 
materie de internaționalizare. Programul ar 
trebui să abordeze aceste disfuncționalități 
ale pieței în mod proporțional, fără a 
distorsiona în mod nejustificat concurența 
pe piața internă.

Or. en
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Amendamentul 44
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Multe dintre problemele în materie 
de competitivitate ale Uniunii se referă la 
dificultățile IMM-urilor de a obține acces 
la finanțare, deoarece acestea luptă pentru 
a-și demonstra bonitatea și pentru a 
prezenta garanții suficiente. Apar provocări 
suplimentare legate de finanțare și generate 
de nevoia IMM-urilor de a rămâne 
competitive, de exemplu, prin implicarea în 
activități de digitalizare, internaționalizare 
și inovare și prin calificarea personalului 
lor. Accesul limitat la finanțare are un efect 
negativ asupra creării, creșterii și ratelor de 
supraviețuire ale întreprinderilor, precum și 
asupra disponibilității noilor antreprenori 
de a prelua întreprinderi viabile în 
contextul unei succesiuni de întreprindere.

(Nu privește versiunea în limba română.)
     

Or. en

Amendamentul 45
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a depăși aceste 
disfuncționalități ale pieței și pentru a se 
asigura că IMM-urile continuă să își joace 
rolul de fundament al competitivității 
economiei Uniunii, întreprinderile mici și 
mijlocii au nevoie de sprijin suplimentar 
prin intermediul instrumentelor de 
împrumut și de capitaluri proprii care 
urmează să fie stabilite în conformitate cu 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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componenta pentru IMM-uri a fondului 
InvestEU instituit prin Regulamentul [...] al 
Parlamentului European și al Consiliului52. 
Mecanismul de garantare a împrumuturilor 
pus în aplicare în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului53 are o valoare 
adăugată dovedită și se preconizează că el 
va avea o contribuție pozitivă pentru cel 
puțin 500 000 de IMM-uri; succesorul 
acestuia va fi instituit în cadrul 
componentei pentru IMM-uri a Fondului 
InvestEU.

_________________

52COM(2018) 439 final.

53Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a unui 
program pentru competitivitatea 
întreprinderilor și a întreprinderilor mici și 
mijlocii (COSME) (2014 - 2020) și de 
abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE (JO 
L 347, 20.12.2013, p. 33).

Or. en

Amendamentul 46
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Obiectivele de politică ale acestui 
program ar trebui să beneficieze de sprijin 
și prin intermediul instrumentelor 
financiare și al garanției bugetare din 
cadrul componentei pentru IMM-uri a 
fondului InvestEU. Sprijinul financiar ar 
trebui să fie utilizat pentru a aborda, în 
mod proporțional, disfuncționalitățile pieței 
sau situațiile de investiții sub nivelul optim, 
iar acțiunile nu ar trebui să se suprapună 
peste finanțarea privată sau să o excludă ori 
să denatureze concurența pe piața internă. 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Acțiunile ar trebui să prezinte o valoare 
adăugată europeană clară.

Or. en

Amendamentul 47
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Programul ar trebui să ofere un 
sprijin efectiv pentru IMM-uri pe tot 
parcursul ciclului lor de viață. El ar trebui 
să se bazeze pe cunoștințele unice și pe 
expertiza dobândite în domeniul 
întreprinderilor mici și mijlocii și al 
sectoarelor industriale și pe o lungă 
experiență de colaborare cu părțile 
interesate de la nivel regional, național și 
european. Acest sprijin ar trebui să se 
bazeze pe experiența reușită a Rețelei 
întreprinderilor europene, care 
funcționează ca un ghișeu unic pentru 
îmbunătățirea competitivității IMM-urilor 
și pentru dezvoltarea activităților lor în 
cadrul pieței unice și în afara acesteia. 
Rețeaua intenționează să furnizeze în 
continuare servicii în numele altor 
programe ale Uniunii, în special pentru 
programul Orizont 2020, folosind resursele 
financiare ale acestor programe. De 
asemenea, schema de mentorat pentru noii 
antreprenori ar trebui să rămână 
instrumentul care să le permită 
antreprenorilor noi sau celor în devenire să 
dobândească experiență de afaceri prin 
punerea lor în legătură cu un antreprenor 
experimentat dintr-o altă țară și, astfel, să 
impulsioneze consolidarea talentelor 
antreprenoriale. Programul ar trebui să își 
propună să se dezvolte și să își extindă aria 
geografică în continuare și, astfel, să ofere 
o gamă mai largă de posibilități de punere 
în legătură pentru antreprenori, în 

(27) Programul ar trebui să ofere un 
sprijin efectiv pentru IMM-uri pe tot 
parcursul ciclului lor de viață și să le asiste 
în a depăși dificultățile majore cu care se 
confruntă. El ar trebui să se bazeze pe 
cunoștințele unice și pe expertiza dobândite 
în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii 
și al sectoarelor industriale și pe o lungă 
experiență de colaborare cu părțile 
interesate de la nivel regional, național și 
european. Acest sprijin ar trebui să se 
bazeze pe experiența reușită a Rețelei 
întreprinderilor europene, care 
funcționează ca un ghișeu unic pentru 
îmbunătățirea competitivității IMM-urilor 
și pentru dezvoltarea activităților lor în 
cadrul pieței unice și în afara acesteia. 
Rețeaua intenționează să furnizeze în 
continuare servicii în numele altor 
programe ale Uniunii, în special pentru 
programul Orizont 2020, folosind resursele 
financiare ale acestor programe. De 
asemenea, schema de mentorat pentru noii 
antreprenori ar trebui să rămână 
instrumentul care să le permită 
antreprenorilor noi sau celor în devenire să 
dobândească experiență de afaceri prin 
punerea lor în legătură cu un antreprenor 
experimentat dintr-o altă țară și, astfel, să 
impulsioneze consolidarea talentelor 
antreprenoriale. Programul ar trebui să își 
propună să se dezvolte și să își extindă aria 
geografică în continuare și, astfel, să ofere 
o gamă mai largă de posibilități de punere 
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complementaritate cu alte inițiative ale 
Uniunii, după caz.

în legătură pentru antreprenori, în 
complementaritate cu alte inițiative ale 
Uniunii, după caz.

Or. fr

Amendamentul 48
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Standardele europene joacă un rol 
important pe piața internă. Acestea 
reprezintă un interes vital pentru 
competitivitatea întreprinderilor și, în 
special, a IMM-urilor. Ele sunt, de 
asemenea, un instrument crucial în 
sprijinirea legislației și politicilor Uniunii 
în mai multe domenii esențiale precum 
energia, schimbările climatice, tehnologia 
informației și comunicațiilor, utilizarea 
durabilă a resurselor, inovarea, siguranța 
produselor, protecția consumatorilor, 
siguranța lucrătorilor și condițiile de 
muncă, precum și îmbătrânirea populației, 
având astfel o contribuție pozitivă la 
nivelul întregii societăți.

(30) Standardele europene joacă un rol 
important pe piața internă. Acestea 
reprezintă un interes vital pentru 
competitivitatea întreprinderilor și a IMM-
urilor, în special. Ele sunt, de asemenea, 
un instrument crucial în sprijinirea 
legislației și politicilor Uniunii în mai 
multe domenii esențiale precum energia, 
schimbările climatice, tehnologia 
informației și comunicațiilor, utilizarea 
durabilă a resurselor, inovarea, siguranța 
produselor, protecția consumatorilor, 
siguranța lucrătorilor și condițiile de 
muncă, precum și îmbătrânirea populației, 
având astfel o contribuție pozitivă la 
nivelul întregii societăți.

Or. en

Amendamentul 49
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Un cadru de raportare financiară 
comun care funcționează corespunzător 
este esențial pentru piața internă, pentru 
funcționarea efectivă a piețelor de capital și 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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pentru realizarea pieței integrate a 
serviciilor financiare în contextul uniunii 
piețelor de capital.

Or. en

Amendamentul 50
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului55, 
Standardele Internaționale de Raportare 
Financiară (IFRS) adoptate de către 
Consiliul pentru Standarde Internaționale 
de Contabilitate și interpretarea aferentă 
furnizată de Comitetul pentru interpretarea 
IFRS ar trebui încorporate în dreptul 
Uniunii pentru a fi aplicate de societățile 
ale căror valori mobiliare sunt cotate pe o 
piață reglementată din Uniune numai dacă 
IFRS respectă criteriile stabilite în 
regulamentul respectiv, inclusiv cerința 
conform căreia situațiile financiare trebuie 
să ofere „o imagine fidelă”, așa cum se 
prevede la articolul 4 alineatul (3) din 
Directiva 2013/34/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului56 și numai dacă 
sunt favorabile interesului public. Astfel de 
standarde internaționale de contabilitate 
trebuie elaborate printr-un proces 
transparent și care să beneficieze de 
legitimitate democratică. Astfel, IFRS 
joacă un rol important în funcționarea 
pieței interne și, prin urmare, Uniunea este 
direct interesată să se asigure că procesul 
prin care sunt elaborate și aprobate IFRS 
conduce la stabilirea de standarde care 
respectă cerințele cadrului juridic al pieței 
interne. Prin urmare, este important să se 
stabilească măsuri de finanțare 
corespunzătoare pentru Fundația IFRS.

(33) În conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului55, 
Standardele Internaționale de Raportare 
Financiară (IFRS) adoptate de către 
Consiliul pentru Standarde Internaționale 
de Contabilitate și interpretarea aferentă 
furnizată de Comitetul pentru interpretarea 
IFRS ar trebui încorporate în dreptul 
Uniunii pentru a fi aplicate de societățile 
ale căror valori mobiliare sunt cotate pe o 
piață reglementată din Uniune numai dacă 
IFRS respectă criteriile stabilite în 
regulamentul respectiv, inclusiv cerința 
conform căreia situațiile financiare trebuie 
să ofere „o imagine fidelă”, așa cum se 
prevede la articolul 4 alineatul (3) din 
Directiva 2013/34/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului56 și numai dacă 
sunt favorabile interesului public. În acest 
context, este important de notat că ori de 
câte ori apare vreun conflict între 
„standardul” de contabilitate și lege, 
legea are întotdeauna întâietate. Astfel de 
standarde internaționale de contabilitate 
trebuie elaborate printr-un proces 
transparent și care să beneficieze de 
legitimitate democratică. Astfel, IFRS 
joacă un rol important în funcționarea 
pieței interne și, prin urmare, Uniunea este 
direct interesată să se asigure că procesul 
prin care sunt elaborate și aprobate IFRS 
conduce la stabilirea de standarde care 
respectă cerințele cadrului juridic al pieței 
interne. Prin urmare, este important să se 
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stabilească măsuri de finanțare 
corespunzătoare pentru Fundația IFRS.

_________________ _________________

55 Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 19 iulie 2002 privind aplicarea 
standardelor internaționale de contabilitate 
(JO L 243, 11.9.2002, p. 1).

55 Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 19 iulie 2002 privind aplicarea 
standardelor internaționale de contabilitate 
(JO L 243, 11.9.2002, p. 1).

56 Directiva 2013/34/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 2013 
privind situațiile financiare anuale, 
situațiile financiare consolidate și 
rapoartele conexe ale anumitor tipuri de 
întreprinderi, de modificare a 
Directivei 2006/43/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și de abrogare a 
Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE 
ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, 
p. 19).

56 Directiva 2013/34/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 2013 
privind situațiile financiare anuale, 
situațiile financiare consolidate și 
rapoartele conexe ale anumitor tipuri de 
întreprinderi, de modificare a 
Directivei 2006/43/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și de abrogare a 
Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE 
ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, 
p. 19).

Or. en

Amendamentul 51
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Uniunea contribuie la asigurarea 
unui înalt nivel de protecție a 
consumatorilor, la capacitarea și afirmarea 
acestora ca element central al pieței interne 
prin sprijinirea și completarea politicilor 
statelor membre, căutând să asigure faptul 
că cetățenii, în calitate de consumatori, pot 
profita pe deplin de avantajele pieței 
interne și că, în acest sens, siguranța și 
interesele lor juridice și economice sunt 
protejate în mod corespunzător prin 
intermediul unor acțiuni concrete. Uniunea 
trebuie, de asemenea, să se asigure că 
legislația privind protecția consumatorilor 
și siguranța produselor este pusă în aplicare 
în mod corespunzător și egal și că 

(36) Uniunea contribuie la asigurarea 
unui înalt nivel de protecție a 
consumatorilor, la capacitarea și afirmarea 
acestora ca element central al pieței interne 
prin sprijinirea și completarea politicilor 
statelor membre, căutând să asigure faptul 
că cetățenii, în calitate de consumatori, pot 
profita pe deplin de avantajele pieței 
interne și că, în acest sens, siguranța și 
interesele lor juridice și economice sunt 
protejate în mod corespunzător prin 
intermediul unor acțiuni concrete. Uniunea 
trebuie, de asemenea, să se asigure că 
legislația privind protecția consumatorilor 
și siguranța produselor este pusă în aplicare 
în mod corespunzător și egal și că 
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întreprinderile beneficiază de condiții de 
concurență echitabile pe piața internă. Mai 
mult, consumatorii trebuie capacitați, 
încurajați și asistați în luarea unor alegeri 
durabile, contribuind astfel la o economie 
durabilă, eficientă din punctul de vedere al 
consumului energetic și al utilizării, și 
circulară.

producătorii și întreprinderile beneficiază 
de condiții de concurență echitabile pe 
piața internă. Mai mult, consumatorii 
trebuie capacitați, încurajați și asistați în 
luarea unor alegeri durabile, contribuind 
astfel la o economie durabilă, eficientă din 
punctul de vedere al consumului energetic 
și al utilizării, și circulară.

Or. en

Amendamentul 52
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Programul ar trebui să sprijine 
autoritățile competente naționale, inclusiv 
cele responsabile cu monitorizarea 
siguranței produselor, care cooperează în 
special prin sistemul de alertă rapidă al 
Uniunii pentru produsele periculoase. 
Aceasta ar trebui, de asemenea, să sprijine 
punerea în aplicare a Directivei 
2001/95/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului58 și a Regulamentului (CE) 
nr. 765/2008 privind protecția 
consumatorilor și siguranța produselor, 
precum și a rețelei de cooperare pentru 
protecția consumatorului și a cooperării 
internaționale între autoritățile relevante 
din țări terțe și din Uniune. Programul ar 
trebui să își propună, de asemenea, să 
asigure accesul tuturor consumatorilor și 
comercianților la o modalitate 
corespunzătoare de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor și de soluționare 
online a litigiilor, precum și la informații 
privind posibilitățile de recurs.

(Nu privește versiunea în limba română.)
     

_________________

58Directiva 2001/95/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 3 decembrie 
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2001 privind siguranța generală a 
produselor (JO L 11, 15.1.2002, p. 4).

Or. en

Amendamentul 53
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Rețeaua Centrelor Europene ale 
Consumatorilor oferă asistență 
consumatorilor pentru a se bucura de 
avantajele drepturilor ce le revin în calitate 
de consumatori ai Uniunii atunci când 
cumpără bunuri sau servicii din afara 
frontierelor, de pe piața internă și din SEE, 
fie online, fie în cursul călătoriilor. Această 
rețea care cuprinde 30 de centre, finanțată 
în comun de peste 10 ani prin programele 
Uniunii privind protecția consumatorilor, a 
dovedit că aduce valoare adăugată pentru 
consolidarea încrederii consumatorilor și 
comercianților în piața internă. Ea primește 
peste 100 000 de cereri din partea 
consumatorilor în fiecare an și ajunge la 
milioane de cetățeni prin activitățile sale de 
informare prin presă și online. Este una 
dintre cele mai apreciate rețele de asistență 
pentru cetățeni din Uniune și majoritatea 
centrelor găzduiesc puncte de contact în 
domeniul legislației privind piața internă, 
cum ar fi Directiva 2006/123/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului59, 
iar din evaluarea acesteia reiese 
importanța continuării activităților sale. 
Rețeaua intenționează, de asemenea, să 
dezvolte mecanisme de reciprocitate cu 
organisme similare din țări terțe.

(39) Rețeaua Centrelor Europene ale 
Consumatorilor oferă asistență 
consumatorilor pentru a se bucura de 
avantajele drepturilor ce le revin în calitate 
de consumatori ai Uniunii atunci când 
cumpără bunuri sau servicii din afara 
frontierelor, de pe piața internă și din SEE, 
fie online, fie în cursul călătoriilor. 
Rețeaua, care are 30 de centre, a fost
finanțată în comun de peste 10 ani prin 
programele Uniunii privind protecția 
consumatorilor și a dovedit că aduce 
valoare adăugată, întărind încrederea
consumatorilor și comercianților în piața 
internă. Ea primește peste 100 000 de 
cereri din partea consumatorilor în fiecare 
an și ajunge la milioane de cetățeni prin 
activitățile sale de informare prin presă și 
online. Este una dintre cele mai apreciate 
rețele de asistență pentru cetățeni din 
Uniune și majoritatea centrelor găzduiesc 
puncte de contact în domeniul legislației 
privind piața internă, cum ar fi Directiva 
2006/123/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului59 , iar evaluarea sa a dovedit 
că merită să își continue activitățile. 
Rețeaua intenționează, de asemenea, să 
dezvolte mecanisme de reciprocitate cu 
organisme similare din țări terțe.

_________________ _________________

59 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 decembrie 

59 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 decembrie 
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2006 privind serviciile în cadrul pieței 
interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).

2006 privind serviciile în cadrul pieței 
interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).

Or. en

Amendamentul 54
Bolesław G. Piecha

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Verificarea adecvării dreptului 
Uniunii în materie de protecție a 
consumatorilor și marketing, efectuată de 
către Comisie în luna mai 2017, a arătat că 
este nevoie de o mai bună punere în 
aplicare a normelor și de facilitarea 
recursurilor în cazul în care consumatorii 
au suferit de pe urma încălcării legislației 
privind protecția consumatorilor. Drept 
urmare, în luna aprilie 2018, Comisia a 
adoptat „Noile avantaje pentru 
consumatori” pentru a asigura, între altele, 
tratamentul egal al consumatorilor pe piața 
internă în legătură cu standardele de 
calitate diferențiată, îmbunătățirea 
capacității statelor membre de punere în 
aplicare a legislației, îmbunătățirea 
siguranței produselor, intensificarea 
cooperării internaționale și noi posibilități 
de recurs, în principal prin acțiuni de 
reprezentare desfășurate de entități 
calificate. Programul ar trebui să își 
propună să sprijine politica privind 
protecția consumatorilor prin acțiuni de 
sensibilizare, prin consolidarea bazei de 
cunoștințe și a capacităților și prin 
schimbul de bune practici ale organizațiilor 
de consumatori și ale autorităților de 
protecție a consumatorilor, prin crearea de 
rețele și dezvoltarea cunoștințelor despre 
piață, prin consolidarea bazei de date 
concrete privind funcționarea pieței interne
pentru consumatori, prin sisteme 

(40) Verificarea adecvării dreptului 
Uniunii în materie de protecție a 
consumatorilor și marketing, efectuată de 
către Comisie în luna mai 2017, a arătat că 
este nevoie de o mai bună punere în 
aplicare a normelor și de facilitarea 
recursurilor în cazul în care consumatorii 
au suferit de pe urma încălcării legislației 
privind protecția consumatorilor. Comisia a 
adoptat „Noile avantaje pentru 
consumatori” pentru a asigura, între altele, 
tratamentul egal al consumatorilor pe piața 
internă în legătură cu standardele de 
calitate diferențiată din statele membre, 
îmbunătățirea capacității statelor membre 
de punere în aplicare a legislației, 
îmbunătățirea siguranței produselor, 
intensificarea cooperării internaționale și 
noi posibilități de recurs, în principal prin 
acțiuni de reprezentare desfășurate de 
entități calificate. Programul ar trebui să își 
propună să sprijine politica privind 
protecția consumatorilor prin acțiuni de 
sensibilizare, prin consolidarea bazei de 
cunoștințe și a capacităților și prin 
schimbul de bune practici ale organizațiilor 
de consumatori și ale autorităților de 
protecție a consumatorilor, prin crearea de 
rețele și dezvoltarea cunoștințelor despre 
piață, prin consolidarea bazei de date 
concrete privind funcționarea pieței interne 
pentru consumatori, prin sisteme 
informatice și instrumente de comunicare, 
printre altele.
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informatice și instrumente de comunicare, 
printre altele.

Or. pl

Amendamentul 55
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Verificarea adecvării dreptului 
Uniunii în materie de protecție a 
consumatorilor și marketing, efectuată de 
către Comisie în luna mai 2017, a arătat că 
este nevoie de o mai bună punere în 
aplicare a normelor și de facilitarea 
recursurilor în cazul în care consumatorii 
au suferit de pe urma încălcării legislației 
privind protecția consumatorilor. Drept 
urmare, în luna aprilie 2018, Comisia a 
adoptat „Noile avantaje pentru 
consumatori” pentru a asigura, între altele, 
tratamentul egal al consumatorilor pe piața 
internă în legătură cu standardele de 
calitate diferențiată, îmbunătățirea 
capacității statelor membre de punere în 
aplicare a legislației, îmbunătățirea 
siguranței produselor, intensificarea 
cooperării internaționale și noi posibilități 
de recurs, în principal prin acțiuni de 
reprezentare desfășurate de entități 
calificate. Programul ar trebui să își 
propună să sprijine politica privind 
protecția consumatorilor prin acțiuni de 
sensibilizare, prin consolidarea bazei de 
cunoștințe și a capacităților și prin 
schimbul de bune practici ale organizațiilor 
de consumatori și ale autorităților de 
protecție a consumatorilor, prin crearea de 
rețele și dezvoltarea cunoștințelor despre 
piață, prin consolidarea bazei de date 
concrete privind funcționarea pieței interne 
pentru consumatori, prin sisteme 

(40) Verificarea adecvării dreptului 
Uniunii în materie de protecție a 
consumatorilor și marketing, efectuată de 
către Comisie în luna mai 2017, a arătat că 
este nevoie de o mai bună punere în 
aplicare a normelor și de facilitarea 
recursurilor în cazul în care consumatorii 
au suferit de pe urma încălcării legislației 
privind protecția consumatorilor. Drept 
urmare, în luna aprilie 2018, Comisia a 
adoptat „Noile avantaje pentru 
consumatori” pentru a asigura, între altele,
tratamentul egal al consumatorilor pe piața 
internă în legătură cu standardele de 
calitate diferențiată, îmbunătățirea 
capacității statelor membre de punere în 
aplicare a legislației, îmbunătățirea 
siguranței produselor, intensificarea 
cooperării internaționale și noi posibilități 
de recurs, în principal prin acțiuni de 
reprezentare desfășurate de entități 
calificate. Programul ar trebui să își 
propună să sprijine politica privind 
protecția consumatorilor prin acțiuni de 
sensibilizare, prin consolidarea bazei de 
cunoștințe și a capacităților și prin 
schimbul de bune practici ale organizațiilor 
de consumatori și ale autorităților de 
protecție a consumatorilor, prin crearea de 
rețele și dezvoltarea cunoștințelor despre 
piață, prin consolidarea bazei de date 
concrete privind funcționarea pieței interne 
pentru consumatori, prin sisteme 
informatice și instrumente de comunicare.
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informatice și instrumente de comunicare, 
printre altele.

Or. en

Amendamentul 56
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Este necesar un nivel înalt de 
protecție a sănătății de-a lungul întregului 
lanț alimentar, pentru a permite 
funcționarea eficientă a pieței interne. Un 
lanț alimentar sigur și sustenabil este 
indispensabil pentru societate și pentru 
piața internă. Crizele din domeniul 
sănătății și alertele alimentare la nivel 
transfrontalier perturbă funcționarea pieței 
interne, limitând circulația persoanelor și a 
bunurilor și îngreunând producția.

(44) Este necesar un nivel înalt de 
protecție a sănătății de-a lungul întregului 
lanț alimentar, pentru a proteja 
consumatorii și mediul și a permite, 
totodată, funcționarea eficientă a pieței 
interne. Un lanț alimentar sigur și 
sustenabil este indispensabil pentru 
societate și pentru piața internă. Crizele din 
domeniul sănătății și alertele alimentare la 
nivel transfrontalier constituie un pericol 
pentru consumatori și pentru mediu, 
perturbă funcționarea pieței interne, 
limitând circulația persoanelor și a 
bunurilor și îngreunând producția. Prin 
urmare, să se asigure standarde sanitare 
ridicate, calitatea vieții animalelor și 
protecția sănătății prin intermediul 
lanțului de aprovizionare cu alimente ar 
trebui să fie o prioritate.

Or. en

Amendamentul 57
Jan Huitema

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Este necesar un nivel înalt de 
protecție a sănătății de-a lungul întregului 

(44) Este necesar un nivel înalt de 
protecție a sănătății de-a lungul întregului 
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lanț alimentar, pentru a permite 
funcționarea eficientă a pieței interne. Un 
lanț alimentar sigur și sustenabil este 
indispensabil pentru societate și pentru 
piața internă. Crizele din domeniul 
sănătății și alertele alimentare la nivel 
transfrontalier perturbă funcționarea pieței 
interne, limitând circulația persoanelor și a 
bunurilor și îngreunând producția.

lanț alimentar, pentru a permite 
funcționarea eficientă a pieței interne. Un 
lanț alimentar sigur și sustenabil este 
indispensabil pentru societate și pentru 
piața internă. Crizele din domeniul 
sănătății și alertele alimentare la nivel 
transfrontalier perturbă funcționarea pieței 
interne, limitând circulația persoanelor și a 
bunurilor și îngreunând producția. Prin 
urmare, prevenirea dăunătorilor și a 
bolilor noi și necunoscute ar trebui să 
reprezinte o prioritate-cheie.

Or. en

Amendamentul 58
Bolesław G. Piecha

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Este necesar un nivel înalt de 
protecție a sănătății de-a lungul întregului 
lanț alimentar, pentru a permite 
funcționarea eficientă a pieței interne. Un 
lanț alimentar sigur și sustenabil este 
indispensabil pentru societate și pentru 
piața internă. Crizele din domeniul 
sănătății și alertele alimentare la nivel 
transfrontalier perturbă funcționarea pieței 
interne, limitând circulația persoanelor și a 
bunurilor și îngreunând producția.

(44) Este necesar un nivel înalt de 
protecție a sănătății de-a lungul întregului 
lanț alimentar, pentru a permite 
funcționarea eficientă a pieței interne. Un 
lanț alimentar sigur și sustenabil este 
indispensabil pentru societate și pentru 
piața internă. Crizele din domeniul 
sănătății, cum ar fi gripa aviară sau pesta 
porcină africană, și alertele alimentare la 
nivel transfrontalier perturbă funcționarea 
pieței interne, limitând circulația 
persoanelor și a bunurilor și îngreunând 
producția.

Or. pl

Amendamentul 59
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 45
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Obiectivul general al dreptului 
Uniunii în domeniul lanțului alimentar este 
de a contribui la creșterea nivelului 
sănătății umane, a animalelor și a plantelor 
de-a lungul lanțului alimentar, de a sprijini 
creșterea nivelului de bunăstare a 
animalelor, de a contribui la creșterea 
nivelului protecției și informării
consumatorilor și la creșterea nivelului de 
protecție a mediului, inclusiv conservarea 
biodiversității, îmbunătățind în același 
timp sustenabilitatea produselor alimentare 
europene și a producției europene de hrană 
pentru animale, creșterea standardelor de 
calitate în cadrul Uniunii, optimizând 
competitivitatea industriei alimentare și a 
hranei pentru animale din Uniune și 
favorizând crearea de locuri de muncă.

(45) Obiectivul general al dreptului 
Uniunii în domeniul lanțului alimentar este 
de a contribui la creșterea nivelului 
sănătății umane, a animalelor și a plantelor 
de-a lungul lanțului alimentar, de a sprijini 
creșterea nivelului de bunăstare a 
animalelor, de a contribui la buna 
informare și protecție a consumatorilor, de 
a asigura un nivel înalt de protecție a 
mediului, inclusiv conservarea 
biodiversității, și în sfârșit, de a garanta 
profituri decente pentru producătorii de 
alimente, îmbunătățind astfel
sustenabilitatea produselor alimentare 
europene și a producției europene de hrană 
pentru animale, creșterea standardelor de 
calitate în cadrul Uniunii, optimizând 
competitivitatea industriei alimentare și a 
hranei pentru animale din Uniune și 
favorizând crearea de locuri de muncă
decente care să fie conforme cu drepturile 
muncii și legislația Uniunii.

Or. en

Amendamentul 60
Michel Dantin

Propunere de regulament
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Ținând seama de particularitățile 
acțiunilor referitoare la creșterea nivelului 
sănătății umane, a animalelor și a plantelor 
de-a lungul lanțului alimentar, 
regulamentul trebuie să prevadă criterii de 
eligibilitate speciale privind acordarea de 
granturi și utilizarea achizițiilor publice. În 
special, prin derogare de la Regulamentul 
(UE, Euratom) al Parlamentului European 
și al Consiliului61 („Regulamentul 
financiar”), ca o excepție de la principiul 
neretroactivității, costurile aferente 

(46) Ținând seama de particularitățile 
acțiunilor referitoare la creșterea nivelului 
sănătății umane, a animalelor și a plantelor 
de-a lungul lanțului alimentar, 
regulamentul trebuie să prevadă criterii de 
eligibilitate speciale privind acordarea de 
granturi și utilizarea achizițiilor publice. În 
special, prin derogare de la Regulamentul 
(UE, Euratom) al Parlamentului European 
și al Consiliului61 („Regulamentul 
financiar”), ca o excepție de la principiul 
neretroactivității, costurile aferente 
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măsurilor de urgență, din cauza naturii lor 
urgente și imprevizibile, ar trebui să fie 
eligibile și să includă, de asemenea, 
costurile suportate ca urmare a suspectării 
apariției unei boli sau a unui organism 
dăunător, cu condiția ca apariția respectivă 
să fie confirmată și notificată ulterior 
Comisiei. Angajamentele bugetare 
corespunzătoare și plata cheltuielilor 
eligibile ar trebui să fie efectuate de către 
Comisie, în urma semnării angajamentelor 
juridice și a evaluării cererilor de plată 
transmise de statele membre. Costurile ar 
trebui să fie eligibile și în privința 
măsurilor de protecție adoptate în cazul 
unei amenințări directe la adresa stării de 
sănătate a Uniunii ca urmare a apariției sau 
evoluției, pe teritoriul unei țări terțe, al 
unui stat membru sau al țările și teritoriile 
de peste mări, a unor boli ale animalelor și 
zoonoze, precum și în privința măsurilor de 
protecție, sau a altor activități relevante, 
luate în sprijinul stării de sănătate a 
plantelor în Uniune.

măsurilor de urgență, din cauza naturii lor 
urgente și imprevizibile, ar trebui să fie 
eligibile și să includă, de asemenea, 
costurile suportate ca urmare a suspectării 
apariției unei boli sau a unui organism 
dăunător, cu condiția ca apariția respectivă 
să fie confirmată și notificată ulterior 
Comisiei. Angajamentele bugetare 
corespunzătoare și plata cheltuielilor 
eligibile ar trebui să fie efectuate de către 
Comisie, în urma semnării angajamentelor 
juridice și a evaluării cererilor de plată 
transmise de statele membre. Costurile ar 
trebui să fie eligibile și în privința 
măsurilor de profilaxie și protecție 
adoptate în cazul unei amenințări directe la 
adresa stării de sănătate a Uniunii ca 
urmare a apariției sau evoluției, pe 
teritoriul unei țări terțe, al unui stat 
membru sau al țările și teritoriile de peste 
mări, a unor boli ale animalelor și zoonoze, 
precum și în privința măsurilor de 
protecție, sau a altor activități relevante, 
luate în sprijinul stării de sănătate a 
plantelor în Uniune.

_________________ _________________

61[a se adăuga] 61[a se adăuga]

Or. fr

Amendamentul 61
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Controalele oficiale efectuate de 
statele membre reprezintă un instrument 
esențial pentru a verifica și monitoriza 
punerea în aplicare, conformitatea și 
respectarea cerințelor relevante ale Uniunii. 
Eficacitatea și eficiența sistemelor oficiale 
de control sunt vitale pentru menținerea 
unui nivel înalt de siguranță pentru oameni, 

(47) Controalele oficiale efectuate de 
statele membre reprezintă un instrument 
esențial pentru a verifica și monitoriza 
punerea în aplicare, conformitatea și 
respectarea cerințelor relevante ale Uniunii. 
Eficacitatea și eficiența sistemelor oficiale 
de control sunt vitale pentru menținerea 
unui nivel înalt de siguranță pentru oameni, 
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animale și plante de-a lungul lanțului 
alimentar, asigurând în același timp un 
nivel înalt de protecție a mediului și a 
bunăstării animalelor. Pentru astfel de 
măsuri de control ar trebui să fie pus la 
dispoziție un sprijin financiar din partea 
Uniunii. În particular, o astfel de 
contribuție financiară ar trebui să se acorde 
laboratoarelor de referință ale Uniunii 
pentru a le ajuta să suporte costurile care 
rezultă din punerea în aplicare a 
programelor de lucru aprobate de Comisie. 
Mai mult, deoarece eficiența controalelor 
oficiale depinde și de existența în cadrul 
autorităților de control a unui personal bine 
pregătit, care să cunoască bine dreptul 
Uniunii, Uniunea ar trebui să fie în măsură 
să contribuie la formarea profesională a 
personalului respectiv și la programele de 
schimb relevante organizate de autoritățile 
competente.

animale și plante de-a lungul lanțului 
alimentar, asigurând în același timp un 
nivel înalt de protecție a mediului și a 
bunăstării animalelor. Pentru astfel de 
măsuri de control ar trebui să fie pus la 
dispoziție un sprijin financiar din partea 
Uniunii. În particular, o astfel de 
contribuție financiară ar trebui să se acorde 
laboratoarelor de referință ale Uniunii 
pentru a le ajuta să suporte costurile care 
rezultă din punerea în aplicare a 
programelor de lucru aprobate de Comisie. 
Ar trebui să fie disponibilă, de asemenea, 
o contribuție financiară pentru a crește 
nivelul controalelor asupra importurilor , 
pentru a combate fenomene precum 
importurile ilegale de vânat, care pot pune 
în pericol sănătatea umană și provoca 
pierderea biodiversității. Din moment ce
eficiența controalelor oficiale depinde și de 
existența în cadrul autorităților de control a 
unui personal bine pregătit, care să 
cunoască bine dreptul Uniunii, Uniunea ar 
trebui să fie în măsură să contribuie la 
formarea profesională a personalului 
respectiv și la programele de schimb 
relevante organizate de autoritățile 
competente.

Or. en

Amendamentul 62
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Statisticile europene de înaltă 
calitate dezvoltate, elaborate și difuzate în 
cadrul programului statistic european sunt 
vitale pentru luarea de decizii bazate pe 
dovezi. Statisticile europene ar trebui să fie 
disponibile la timp și să contribuie la 
punerea în aplicare a politicilor Uniunii, 
astfel cum sunt se prevede în Tratatul 

(48) Statisticile europene de înaltă 
calitate dezvoltate, elaborate și difuzate în 
cadrul programului statistic european sunt 
vitale pentru luarea de decizii bazate pe 
date concrete, în special în ce privește 
protecția consumatorilor, a animalelor și 
a mediului, precum și preîntâmpinarea 
unor noi riscuri, cum ar fi securitatea 
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privind funcționare Uniunii Europene, și 
anume guvernanța economică consolidată 
și integrată, coeziunea socială, economică 
și teritorială, dezvoltarea durabilă, politica 
agricolă, dimensiunea socială a Europei și 
globalizarea.

cibernetică a produselor. Statisticile 
europene ar trebui să fie disponibile la timp 
și să contribuie la punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii, astfel cum sunt se 
prevede în Tratatul privind funcționare 
Uniunii Europene, și anume guvernanța 
economică consolidată și integrată, 
coeziunea socială, economică și teritorială, 
dezvoltarea durabilă, politica agricolă, 
dimensiunea socială a Europei și 
globalizarea.

Or. en

Amendamentul 63
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în concordanță cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și de a 
îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Națiunilor Unite, acest program va 
contribui la integrarea acțiunilor în 
domeniul climei, precum și la atingerea 
obiectivului global ca 25 % din cheltuielile 
de la bugetul Uniunii să sprijine obiectivele 
în domeniul climei.  Acțiunile relevante 
vor fi identificate în cursul pregătirii și 
punerii în aplicare a programului, iar 
ulterior acestea vor fi reevaluate în cadrul 
evaluărilor și al procedurilor de 
reexaminare relevante.

(53) Reflectând caracterul imperios și 
necesar al combaterii schimbărilor 
climatice în concordanță cu angajamentele 
Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la 
Paris și de a îndeplini obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
acest program va contribui la integrarea 
acțiunilor în domeniul climei, precum și la 
atingerea obiectivului global ca 25 % din 
cheltuielile de la bugetul Uniunii să 
sprijine obiectivele în domeniul climei. 
Acțiunile relevante vor fi identificate în 
cursul pregătirii și punerii în aplicare a 
programului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și al 
procedurilor de reexaminare relevante.

Or. fr

Amendamentul 64
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
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Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Acordul privind Spațiul Economic 
European prevede cooperarea în domeniile 
care fac obiectul programului între Uniune 
și statele sale membre, pe de o parte, și 
țările din cadrul Asociației Europene a 
Liberului Schimb participante la Spațiul 
Economic European, pe de altă parte. Ar 
trebui, de asemenea, să fie incluse 
dispoziții care să deschidă programul la 
participarea altor țări, inclusiv a țărilor 
învecinate cu Uniunea și a țărilor care 
solicită aderarea, sunt candidate la aderare 
sau sunt în curs de aderare la Uniune. În 
plus, în domeniul statisticilor europene, 
programul ar trebui să fie accesibil Elveției 
în conformitate cu acordul dintre 
Comunitatea Europeană și Confederația 
Elvețiană privind cooperarea în domeniul 
statisticii64.

(55) Acordul privind Spațiul Economic 
European prevede cooperarea în domeniile 
care fac obiectul programului între Uniune 
și statele sale membre, pe de o parte, și 
țările din cadrul Asociației Europene a 
Liberului Schimb participante la Spațiul 
Economic European, pe de altă parte. Ar 
trebui, de asemenea, să fie incluse 
dispoziții, sub rezerva respectării tuturor 
normelor și reglementărilor, care să 
deschidă programul la participarea altor 
țări, inclusiv a țărilor învecinate cu 
Uniunea și a țărilor care solicită aderarea, 
sunt candidate la aderare sau sunt în curs 
de aderare la Uniune. În plus, în domeniul 
statisticilor europene, programul ar trebui 
să fie accesibil Elveției în conformitate cu 
acordul dintre Comunitatea Europeană și 
Confederația Elvețiană privind cooperarea 
în domeniul statisticii64.

_________________ _________________

64 JO L 90, 28.3.2006, p. 2. 64 JO L 90, 28.3.2006, p. 2.

Or. en

Amendamentul 65
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) Statele terțe care sunt membre ale 
Spațiului Economic European (SEE) pot 
participa la programele Uniunii în cadrul 
cooperării instituite în temeiul Acordului 
privind SEE, care prevede punerea în 
aplicare a programelor printr-o decizie
adoptată în temeiul acordului respectiv. 
Țările terțe pot participa, de asemenea, pe 
baza altor instrumente juridice. În 

(56) Cu condiția respectării tuturor 
normelor și regulamentelor sale, țările
terțe care sunt membre ale Spațiului 
Economic European (SEE) pot participa la 
programele Uniunii în cadrul cooperării 
instituite în temeiul Acordului privind 
SEE, care prevede punerea în aplicare a 
programelor printr-o decizie în temeiul 
acordului respectiv. Țările terțe pot 
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prezentul regulament ar trebui să se 
introducă o dispoziție specifică pentru a 
acorda accesul și drepturile necesare, astfel 
încât ordonatorul de credite competent, 
Oficiul European de Luptă Antifraudă și 
Curtea de Conturi Europeană să își poată 
exercita în mod exhaustiv competențele 
care le revin.

participa, de asemenea, pe baza altor 
instrumente juridice. În prezentul 
regulament ar trebui să se introducă o 
dispoziție specifică pentru a acorda accesul 
și drepturile necesare, astfel încât 
ordonatorul de credite competent, Oficiul 
European de Luptă Antifraudă și Curtea de 
Conturi Europeană să își poată exercita în 
mod exhaustiv competențele care le revin.

Or. en

Amendamentul 66
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Având în vedere interconectarea tot 
mai pronunțată a economiei mondiale, 
programul ar trebui să continue să prevadă
posibilitatea de a implica, în anumite 
activități, experți externi, precum 
funcționari ai țărilor terțe, reprezentanți ai 
organizațiilor internaționale sau operatori 
economici.

(60) Având în vedere interconectarea tot 
mai pronunțată a economiei mondiale, 
inclusiv a economiei digitale, programul ar 
trebui să prevadă în continuare
posibilitatea de a implica, în anumite 
activități, experți externi, precum 
funcționari ai țărilor terțe, reprezentanți ai 
organizațiilor internaționale sau operatori 
economici, cu condiția ca acest lucru să 
aibă loc într-un mod obiectiv și 
transparent.

Or. en

Amendamentul 67
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) Programul ar trebui să promoveze 
sinergii și complementarități în ceea ce 
privește sprijinul acordat IMM-urilor și 

(65) Programul ar trebui să promoveze 
sinergii și complementarități în ceea ce 
privește sprijinul acordat IMM-urilor și 
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spiritul antreprenorial în cadrul Fondului 
european de dezvoltare regională, instituit 
prin Regulamentul (UE) nr. [...] al 
Parlamentului European și al Consiliului69. 
Mai mult, componenta pentru IMM-uri a 
fondului InvestEU instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. [...] al 
Parlamentului European și al Consiliului70

va asigura sprijin sub formă de 
împrumuturi sau capitaluri proprii pentru a 
spori accesul la finanțarea pentru IMM-uri 
și disponibilitatea acesteia. Programul ar 
trebui să urmărească realizarea de sinergii 
și cu Programul spațial instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. [...] al 
Parlamentului European și al Consiliului71

în ceea ce privește încurajarea IMM-urilor 
să profite de soluții de inovare 
revoluționare și de alte soluții elaborate în 
cadrul acestor programe.

spiritul antreprenorial în cadrul Fondului 
european de dezvoltare regională, instituit 
prin Regulamentul (UE) nr. [...] al 
Parlamentului European și al Consiliului69. 
Mai mult, componenta pentru IMM-uri a 
fondului InvestEU instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. [...] al 
Parlamentului European și al Consiliului70

va asigura sprijin sub formă de 
împrumuturi sau capitaluri proprii pentru a 
spori accesul la finanțarea pentru IMM-uri 
și microîntreprinderi și disponibilitatea 
acesteia. Programul ar trebui să urmărească 
realizarea de sinergii și cu Programul 
spațial instituit prin Regulamentul (UE) nr. 
[...] al Parlamentului European și al 
Consiliului71 în ceea ce privește încurajarea 
IMM-urilor să profite de soluții de inovare 
revoluționare și de alte soluții elaborate în 
cadrul acestor programe.

_________________ _________________

69COM(2018) 372 final. 69 COM(2018) 372 final.

70COM(2018) 439 final. 70 COM(2018) 439 final

71COM(2018) 447 final. 71 COM(2018) 447 final

Or. it

Amendamentul 68
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Considerentul 77

Textul propus de Comisie Amendamentul

(77) Pentru a lua în considerare situațiile 
provocate de bolile animalelor care au un 
impact semnificativ asupra producției 
animaliere sau a comerțului cu acestea, 
evoluția zoonozelor care reprezintă o 
amenințare la adresa oamenilor sau noile 
evoluții științifice sau epidemiologice, 
precum și bolile animalelor, care este 
posibil să constituie o amenințare nouă 
pentru Uniune, competența de a adopta 

(77) Pentru a lua în considerare situațiile 
provocate de bolile animalelor care au un 
impact semnificativ asupra producției 
animaliere sau a comerțului cu acestea, 
evoluția zoonozelor care reprezintă o 
amenințare la adresa oamenilor sau noile 
evoluții științifice sau epidemiologice, 
precum și bolile animalelor, care este 
posibil să constituie o amenințare nouă 
pentru Uniune, competența de a adopta 
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acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce privește modificarea listei cu bolile 
animalelor și zoonoze. Pentru a asigura 
evaluarea eficace a evoluției programului 
înspre atingerea obiectivelor sale, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește revizuirea sau completarea 
indicatorilor care măsoară gradul de 
realizare a obiectivelor specifice, atunci 
când se consideră necesar, și în vederea 
completării prezentului regulament cu 
dispoziții privind crearea unui cadru de 
monitorizare și de evaluare. Este deosebit 
de important ca, în cadrul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare. În special, pentru a asigura 
participarea egală la elaborarea actelor 
delegate, ar trebui ca Parlamentul 
European și Consiliul să primească toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții să aibă acces în mod sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor 
delegate.

acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce privește modificarea listei cu bolile 
animalelor și zoonoze. Pentru a asigura 
evaluarea eficace a evoluției programului 
înspre atingerea obiectivelor sale, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește revizuirea sau completarea 
indicatorilor care măsoară gradul de 
realizare a obiectivelor specifice, atunci 
când se consideră necesar, și în vederea 
completării prezentului regulament cu
dispoziții privind crearea unui cadru de 
monitorizare și de evaluare. Este deosebit 
de important ca, în cadrul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare. Ar trebui consultate, de 
asemenea, părțile interesate și asociațiile 
de consumatori. Pentru a asigura 
participarea egală la elaborarea actelor 
delegate, ar trebui ca Parlamentul 
European și Consiliul să primească toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții să aibă acces în mod sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor 
delegate.

Or. en

Amendamentul 69
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera - a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) pentru a proteja sănătatea 
oamenilor, a animalelor și a plantelor și 
pentru a capacita cetățenii; fie că este 
vorba de luarea tuturor măsurilor 
necesare pentru a asigura trasabilitatea 
produselor și punerea în aplicare a 
controalelor privind procesul de producție 
sau de cultivare a produselor, asigurând, 
de asemenea, binele animalelor;

Or. en

Amendamentul 70
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să îmbunătățească funcționarea 
pieței interne și, în special, să protejeze și 
să capaciteze cetățenii, consumatorii și 
întreprinderile, în special 
microîntreprinderile și întreprinderile mici 
și mijlocii (IMM-uri), prin asigurarea 
respectării dreptului Uniunii, prin 
facilitarea accesului la piețe, prin stabilirea 
de standarde și prin promovarea sănătății 
umane, a animalelor și a plantelor, precum 
și prin promovarea bunăstării animalelor; 
precum și să consolideze cooperarea dintre 
autoritățile competente ale statelor membre 
și dintre autoritățile competente ale statelor 
membre și Comisie și agențiile 
descentralizate ale Uniunii;

(a) să îmbunătățească funcționarea 
pieței interne și, în special, să protejeze și 
să capaciteze cetățenii, consumatorii și 
întreprinderile, în special 
microîntreprinderile și întreprinderile mici 
și mijlocii (IMM-uri), prin asigurarea 
respectării dreptului Uniunii, prin 
facilitarea accesului la piețe, prin stabilirea 
de standarde și prin protejarea și întărirea
sănătății oamenilor, animalelor și 
plantelor, precum și prin promovarea 
bunăstării animalelor; precum și să 
consolideze cooperarea dintre autoritățile 
competente ale statelor membre și dintre 
autoritățile competente ale statelor membre 
și Comisie și agențiile descentralizate ale 
Uniunii; Programul ajută Uniunea să își 
îndeplinească angajamentele asumate în 
cadrul Agendei 2030 a ONU pentru 
dezvoltare durabilă, precum și în cadrul 
Acordului de la Paris privind schimbările 
climatice;

Or. en
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Amendamentul 71
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să îmbunătățească funcționarea 
pieței interne și, în special, să protejeze și 
să capaciteze cetățenii, consumatorii și 
întreprinderile, în special 
microîntreprinderile și întreprinderile mici 
și mijlocii (IMM-uri), prin asigurarea 
respectării dreptului Uniunii, prin 
facilitarea accesului la piețe, prin stabilirea 
de standarde și prin promovarea sănătății 
umane, a animalelor și a plantelor, 
precum și prin promovarea bunăstării 
animalelor; precum și să consolideze 
cooperarea dintre autoritățile competente 
ale statelor membre și dintre autoritățile 
competente ale statelor membre și Comisie 
și agențiile descentralizate ale Uniunii;

(a) să îmbunătățească funcționarea 
pieței interne și să protejeze întreprinderile, 
în special microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), 
prin asigurarea respectării dreptului 
Uniunii, facilitarea accesului la piețe și
stabilirea de standarde; precum și să 
consolideze cooperarea dintre autoritățile 
competente ale statelor membre și dintre 
autoritățile competente ale statelor membre 
și Comisie și agențiile descentralizate ale 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 72
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să îmbunătățească funcționarea 
pieței interne și, în special, să protejeze și 
să capaciteze cetățenii, consumatorii și 
întreprinderile, în special 
microîntreprinderile și întreprinderile mici 
și mijlocii (IMM-uri), prin asigurarea 
respectării dreptului Uniunii, prin 
facilitarea accesului la piețe, prin stabilirea 
de standarde și prin promovarea sănătății 
umane, a animalelor și a plantelor, precum 

(a) să îmbunătățească funcționarea 
pieței interne și, în special, să protejeze și 
să capaciteze cetățenii, consumatorii, 
producătorii și întreprinderile, în special 
microîntreprinderile și întreprinderile mici 
și mijlocii (IMM-uri), prin asigurarea 
respectării dreptului Uniunii, prin 
facilitarea accesului la piețe, prin stabilirea 
de standarde și prin promovarea sănătății 
umane, a animalelor și a plantelor, precum 
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și prin promovarea bunăstării animalelor; 
precum și să consolideze cooperarea dintre 
autoritățile competente ale statelor membre 
și dintre autoritățile competente ale statelor 
membre și Comisie și agențiile 
descentralizate ale Uniunii;

și prin promovarea bunăstării animalelor; 
precum și să consolideze cooperarea dintre 
autoritățile competente ale statelor membre 
și dintre autoritățile competente ale statelor 
membre și Comisie și agențiile 
descentralizate ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 73
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să eficientizeze piața internă, să 
faciliteze prevenirea și înlăturarea 
obstacolelor, să sprijine dezvoltarea, 
implementarea și aplicarea dreptului 
Uniunii în domenii precum piața internă a 
bunurilor și serviciilor, achizițiile publice, 
supravegherea pieței, precum și în domenii 
precum dreptul societăților comerciale, 
dreptul contractual și dreptul 
responsabilității extracontractuale, 
combaterea spălării banilor, libera 
circulație a capitalurilor, serviciile 
financiare și concurența, inclusiv 
dezvoltarea de instrumente de guvernanță;

(a) să eficientizeze piața internă, să 
promoveze dezvoltarea economică locală, 
să faciliteze prevenirea și înlăturarea 
obstacolelor, să sprijine dezvoltarea, 
implementarea și aplicarea dreptului 
Uniunii în domenii precum piața internă a 
bunurilor și serviciilor, economia 
socială, achizițiile publice, supravegherea 
pieței, precum și în domenii precum 
dreptul societăților comerciale, dreptul 
contractual și dreptul responsabilității 
extracontractuale, combaterea spălării 
banilor, libera circulație a capitalurilor, 
serviciile financiare și concurența, inclusiv 
dezvoltarea de instrumente de guvernanță;

Or. it

Amendamentul 74
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) capacitarea, sprijinirea și educarea 
consumatorilor, întreprinderilor și societății 

(i) capacitarea, sprijinirea și educarea 
consumatorilor, întreprinderilor și societății 
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civile; asigurarea unui nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor, a unui consum 
durabil și a siguranței produselor, în special 
prin sprijinirea autorităților responsabile cu 
aplicarea legislației și a organizațiilor care 
reprezintă consumatorii și prin acțiuni de 
cooperare; garantarea faptului că toți 
consumatorii au acces la căi de recurs; și 
furnizarea de informații adecvate cu privire 
la piețe și consumatori;

civile, în special în direcția unor obiceiuri 
de consum și a unor procese de producție 
durabile; înmulțirea informațiilor 
consumatorilor despre produse prin 
indicarea corespunzătoare pe etichetă a 
valorii nutritive și a ingredientelor și, 
unde este cazul, indicând metoda de 
producție folosită și numele și cantitatea 
de pesticide utilizată; asigurarea unui nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor, a unui 
consum durabil și a siguranței produselor, 
în special prin sprijinirea autorităților 
responsabile cu aplicarea legislației și a 
organizațiilor care reprezintă consumatorii 
și prin acțiuni de cooperare; garantarea 
faptului că toți consumatorii au acces la căi 
de recurs; și furnizarea de informații 
adecvate cu privire la piețe și consumatori;

Or. en

Amendamentul 75
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) capacitarea, sprijinirea și educarea 
consumatorilor, întreprinderilor și societății 
civile; asigurarea unui nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor, a unui consum 
durabil și a siguranței produselor, în special 
prin sprijinirea autorităților responsabile cu 
aplicarea legislației și a organizațiilor care 
reprezintă consumatorii și prin acțiuni de 
cooperare; garantarea faptului că toți 
consumatorii au acces la căi de recurs; și 
furnizarea de informații adecvate cu privire 
la piețe și consumatori;

(i) capacitarea, sprijinirea și educarea 
consumatorilor, producătorilor, 
întreprinderilor și societății civile; 
asigurarea unui nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, a unui consum durabil și a 
siguranței produselor, în special prin 
sprijinirea autorităților responsabile cu 
aplicarea legislației și a organizațiilor care 
reprezintă consumatorii și prin acțiuni de 
cooperare; garantarea faptului că toți 
consumatorii au acces la căi de recurs; și 
furnizarea de informații adecvate cu privire 
la piețe și consumatori;

Or. en
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Amendamentul 76
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) asigurarea îmbunătățirii 
sistemului de trasabilitate a produselor, în 
special prin coduri obligatorii QR pe 
ambalaje pentru a facilita detectarea 
produselor neconforme din întreg lanțul 
alimentar;

Or. en

Amendamentul 77
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să contribuie la creșterea nivelului 
sănătății umane, a animalelor și a plantelor 
de-a lungul lanțului alimentar și în 
domeniile conexe, inclusiv prin prevenirea 
și eradicarea bolilor și a organismelor 
dăunătoare, și să sprijine creșterea 
nivelului de bunăstare a animalelor, 
precum și producerea și consumul de 
alimente sustenabile;

(e) să contribuie la creșterea nivelului 
sănătății umane, a animalelor și a plantelor 
de-a lungul lanțului alimentar și în 
domeniile conexe, inclusiv prin prevenirea 
și eradicarea bolilor și a organismelor 
dăunătoare, în conformitate cu cadrul de 
utilizare sustenabilă a antibioticelor și 
pesticidelor; să se asigure respectarea și 
îmbunătățirea în continuare a calității 
vieții animalelor; să se asigure și să se 
promoveze producția și consumul 
sustenabil de alimente; să se asigure 
protecția solului și a ecosistemelor;

Or. en

Amendamentul 78
Jan Huitema

Propunere de regulament
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Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să contribuie la creșterea nivelului 
sănătății umane, a animalelor și a plantelor 
de-a lungul lanțului alimentar și în 
domeniile conexe, inclusiv prin prevenirea 
și eradicarea bolilor și a organismelor 
dăunătoare, și să sprijine creșterea 
nivelului de bunăstare a animalelor, 
precum și producerea și consumul de 
alimente sustenabile;

(e) să contribuie la creșterea nivelului 
sănătății umane, a animalelor și a plantelor 
de-a lungul lanțului alimentar și în 
domeniile conexe, inclusiv prin prevenirea 
și eradicarea bolilor și a organismelor 
dăunătoare, și să sprijine creșterea 
nivelului de bunăstare a animalelor, 
precum și producerea și consumul de 
alimente sustenabile; prin aceasta se pune 
accentul pe stimularea cercetării, inovării 
și a schimbului de bune practici între 
părțile interesate din aceste domenii;

Or. en

Amendamentul 79
Stefan Eck

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera e – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

i) Printre obiectivele specifice 
domeniului alimentar în cadrul pieței 
unice se numără:

prevenirea și eradicarea bolilor și a 
dăunătorilor;

sprijinirea producției și consumului 
durabil de alimente prin reducerea risipei 
de alimente și informarea consumatorilor 
pentru a garanta standarde de înaltă 
calitate pe întreg teritoriul UE;

să se îmbunătățească eficacitatea, 
eficiența și fiabilitatea controalelor 
oficiale de-a lungul lanțului alimentar, cu 
scopul de a asigura punerea în aplicare
corespunzătoare și asigurarea respectării 
normelor UE în acest domeniu;

sprijinirea politicilor de creștere a calității 
vieții animalelor, inclusiv a acțiunilor 
conexe, cum ar fi măsurile împotriva 
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rezistenței la antimicrobiene, în contextul 
abordării „O singură sănătate” (One 
Health) și al utilizării durabile a 
pesticidelor;

includerea în contractele de furnizare a 
unor standarde de calitate a vieții 
animalelor de fermă;

Or. en

Amendamentul 80
Bolesław G. Piecha

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să elaboreze și să comunice 
statistici de înaltă calitate privind Europa, 
la timp, cu imparțialitate și într-un mod 
eficient din punctul de vedere al costurilor, 
prin consolidarea parteneriatelor cu 
Sistemul Statistic European menționat la 
articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 
223/2009 și cu toate părțile externe 
relevante, utilizând surse de date multiple, 
metode avansate de analiză a datelor, 
sisteme inteligente și tehnologii digitale.

(f) să elaboreze și să comunice 
statistici de înaltă calitate privind Europa, 
la timp, cu imparțialitate și într-un mod 
eficient din punctul de vedere al costurilor, 
fără a conduce la creșterea birocrației, 
prin consolidarea parteneriatelor cu 
Sistemul Statistic European menționat la 
articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 
223/2009 și cu toate părțile externe 
relevante, utilizând surse de date multiple, 
metode avansate de analiză a datelor, 
sisteme inteligente și tehnologii digitale.

Or. pl

Amendamentul 81
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a programului în perioada 2021-

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a programului în perioada 2021-
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2027 se ridică la 4 088 580 000 EUR la 
prețurile curente.

2027 se ridică la 4 408 580 000 EUR la 
prețurile curente.

Or. en

Justificare

Pentru a ține seama de majorarea bugetară aferentă obiectivului prevăzut la articolul 3 
alineatul (2) litera (e).

Amendamentul 82
Bolesław G. Piecha

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 1 680 000 000 EUR pentru 
obiectivul prevăzut la articolul 3 
alineatul (2) litera (e);

(c) 1 892 000 000 EUR pentru 
obiectivul prevăzut la articolul 3 
alineatul (2) litera (e);

Or. pl

Justificare

Acest amendament restabilește suma prevăzută în Regulamentul 652/2014/UE. Provocările 
din acest domeniu nu s-au diminuat; dimpotrivă, acestea sunt în creștere.

Amendamentul 83
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 1 680 000 000 EUR pentru 
obiectivul prevăzut la articolul 3 
alineatul (2) litera (e);

(c) 2 000 000 000 EUR pentru 
obiectivul prevăzut la articolul 3 
alineatul (2) litera (e);

Or. en
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Justificare

Având în vedere ce mare provocare este a garanta că sistemele alimentare ale UE protejează 
sănătatea umană și animală, precum și necesitatea de a sprijini tranziția către sisteme 
alimentare sigure și durabile, se propune o majorare a acestei linii bugetare. Capacitatea UE 
de a oferi alimente sigure și sănătoase pentru cetățenii săi are un impact asupra încrederii 
cetățenilor în UE în ansamblu.

Amendamentul 84
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul este deschis participării 
următoarelor țări terțe:

Cu condiția respectării tuturor normelor 
și regulamentelor sale, programul este 
deschis participării următoarelor țări terțe:

Or. en

Amendamentul 85
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) crearea condițiilor potrivite pentru 
capacitarea tuturor actorilor de pe piața 
internă, inclusiv a întreprinderilor, 
cetățenilor și consumatorilor, a societății 
civile și a autorităților publice, prin 
campanii transparente de informare și 
sensibilizare, schimbul de bune practici, 
promovarea de bune practici, schimbul de 
expertiză și de cunoștințe și diseminarea 
acestora și organizarea de cursuri de 
formare;

(a) crearea condițiilor potrivite pentru 
capacitarea tuturor actorilor de pe piața 
internă, inclusiv a întreprinderilor, și 
îndeosebi a microîntreprinderilor, IMM-
urilor, cetățenilor și consumatorilor, a 
societății civile și a autorităților publice, 
prin campanii transparente de informare și 
sensibilizare, schimbul de bune practici, 
promovarea de bune practici, schimbul de 
expertiză și de cunoștințe și diseminarea 
acestora și organizarea de cursuri de 
formare;

Or. it
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Amendamentul 86
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) crearea condițiilor potrivite pentru 
capacitarea tuturor actorilor de pe piața 
internă, inclusiv a întreprinderilor, 
cetățenilor și consumatorilor, a societății 
civile și a autorităților publice, prin 
campanii transparente de informare și 
sensibilizare, schimbul de bune practici, 
promovarea de bune practici, schimbul de 
expertiză și de cunoștințe și diseminarea 
acestora și organizarea de cursuri de 
formare;

(a) crearea condițiilor potrivite pentru 
capacitarea tuturor actorilor de pe piața 
internă, inclusiv a producătorilor, 
întreprinderilor, cetățenilor și 
consumatorilor, a societății civile și a 
autorităților publice, prin campanii 
transparente de informare și sensibilizare, 
schimbul de bune practici, promovarea de 
bune practici, schimbul de expertiză și de 
cunoștințe și diseminarea acestora și 
organizarea de cursuri de formare;

Or. en

Amendamentul 87
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizarea de mecanisme pentru 
cetățeni, consumatori, utilizatori finali, 
societatea civilă și reprezentanții 
întreprinderilor din Uniune, astfel încât 
aceștia să contribuie la discuții politice, 
elaborarea de politici și procesul 
decizional, în special prin sprijinirea 
funcționării organizațiilor reprezentative la 
nivel național și la nivelul Uniunii;

(b) furnizarea de mecanisme pentru 
cetățeni, consumatori, asociații de 
consumatori, utilizatori finali, societatea 
civilă și reprezentanții întreprinderilor din 
Uniune, astfel încât aceștia să contribuie la 
discuții politice, elaborarea de politici și 
procesul decizional, în special prin 
sprijinirea funcționării organizațiilor 
reprezentative la nivel național și la nivelul 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 88
Luke Ming Flanagan



PE629.600v02-00 58/66 AM\1168580RO.docx

RO

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizarea de mecanisme pentru 
cetățeni, consumatori, utilizatori finali, 
societatea civilă și reprezentanții 
întreprinderilor din Uniune, astfel încât 
aceștia să contribuie la discuții politice, 
elaborarea de politici și procesul 
decizional, în special prin sprijinirea 
funcționării organizațiilor reprezentative la 
nivel național și la nivelul Uniunii;

(b) furnizarea de mecanisme pentru 
cetățeni, consumatori, producători, 
utilizatori finali, societatea civilă și 
reprezentanții întreprinderilor din Uniune, 
astfel încât aceștia să contribuie la discuții 
politice, elaborarea de politici și procesul 
decizional, în special prin sprijinirea 
funcționării organizațiilor reprezentative la 
nivel național și la nivelul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 89
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sprijinirea competitivității 
întreprinderilor și a unor sectoare întregi 
ale economiei, precum și sprijinirea 
adoptării de către IMM-uri a inovării și a 
colaborării de-a lungul lanțului valoric prin 
conectarea strategică a ecosistemelor și a 
clusterelor, inclusiv inițiativa comună 
privind clusterele;

(e) sprijinirea competitivității 
întreprinderilor și a unor sectoare întregi 
ale economiei, precum și sprijinirea 
adoptării de către IMM-uri și 
microîntreprinderi a inovării și a 
colaborării de-a lungul lanțului valoric prin 
conectarea strategică a ecosistemelor și a 
clusterelor, inclusiv inițiativa comună 
privind clusterele;

Or. it

Amendamentul 90
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 20 
pentru a modifica anexa III acolo unde este 
necesar pentru a lua în considerare 
situațiile provocate de bolile animalelor 
care au un impact semnificativ asupra 
producției animaliere sau a comerțului cu 
animale, evoluția zoonozelor care 
reprezintă o amenințare la adresa 
oamenilor sau noile evoluții științifice sau 
epidemiologice, precum și bolile 
animalelor care este posibil să constituie o 
amenințare nouă pentru Uniune.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 20 
pentru a modifica anexa III acolo unde este 
necesar pentru a lua în considerare 
situațiile provocate de bolile animalelor 
care au un impact semnificativ asupra 
producției animaliere sau a comerțului cu 
animale, evoluția zoonozelor care 
reprezintă o amenințare la adresa 
oamenilor sau noile evoluții științifice sau 
epidemiologice, precum și bolile 
animalelor care este posibil să constituie o 
amenințare nouă pentru Uniune. 
Importurile ilegale de produse alimentare 
ar trebui, de asemenea, luate în 
considerare la modificarea anexei III, 
având în vedere riscurile pentru sănătate 
pe care le pot prezenta.

Or. en

Amendamentul 91
Lukas Mandl

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluarea interimară a 
programului se realizează imediat ce sunt 
disponibile suficiente informații cu privire 
la punerea în aplicare a acestuia, dar nu 
mai târziu de patru ani de la începerea 
punerii în aplicare a programului.

2. În termen de cel mult [trei ani de 
la începerea punerii în aplicare a 
programului], Comisia întocmește un 
raport de evaluare intermediară a 
acestuia, în care menționează gradul de 
realizare a obiectivelor acțiunilor 
sprijinite de program, rezultatele și 
impacturile, eficiența utilizării resurselor 
și valoarea adăugată europeană.

Or. en

Amendamentul 92
Lukas Mandl

Propunere de regulament
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Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Comisia comunică concluziile 
evaluărilor, însoțite de observațiile sale, 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor.

6. Comisia prezintă rapoartele 
menționate la alineatele (2) și (5), însoțite 
de propriile observații, Parlamentului 
European, Consiliului, Comitetului 
Economic și Social European și 
Comitetului Regiunilor și le dă publicității.
Rezultatele acestor evaluări sunt însoțite, 
dacă este cazul, de propuneri legislative 
privind revizuirea programului.

Or. en

Amendamentul 93
Michel Dantin

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsurile de eradicare a unui 
organism dăunător de carantină pentru 
Uniune, adoptate de autoritatea competentă 
a unui stat membru în temeiul articolului 
17 din Regulamentul (UE) 2016/2031 al 
Parlamentului European și al Consiliului105  
sau în temeiul măsurilor Uniunii adoptate 
în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) 
din respectivul regulament;

(a) măsurile de profilaxie, limitare 
și/sau eradicare a unui organism dăunător 
de carantină pentru Uniune, adoptate de 
autoritatea competentă a unui stat membru 
în temeiul articolului 17 din Regulamentul 
(UE) 2016/2031 al Parlamentului European 
și al Consiliului105  sau în temeiul 
măsurilor Uniunii adoptate în conformitate 
cu articolul 28 alineatul (1) din respectivul 
regulament;

_________________ _________________

105 Regulamentul (UE) 2016/2031 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 octombrie 2016 privind măsurile de 
protecție împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor, de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) 
nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 
2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE 

105 Regulamentul (UE) 2016/2031 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 octombrie 2016 privind măsurile de 
protecție împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor, de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) 
nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului
și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 
2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE 
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ale Consiliului (JO L 317, 23.11.2016, p. 
4).

ale Consiliului (JO L 317, 23.11.2016, p. 
4).

Or. fr

Amendamentul 94
Michel Dantin

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsurile de eradicare a unui 
organism dăunător, care nu figurează pe 
lista organismelor dăunătoare de carantină 
pentru Uniune, adoptate de autoritatea 
competentă a unui stat membru în temeiul 
articolului 29 din Regulamentul (UE) 
2016/2031 și care pot fi calificate drept 
organisme dăunătoare de carantină pentru 
Uniune în conformitate cu criteriile 
menționate la articolul respectiv sau la 
articolul 30 alineatul (1) din respectivul 
regulament;

(b) măsurile de profilaxie, limitare 
și/sau eradicare a unui organism dăunător,
care nu figurează pe lista organismelor 
dăunătoare de carantină pentru Uniune, 
adoptate de autoritatea competentă a unui 
stat membru în temeiul articolului 29 din 
Regulamentul (UE) 2016/2031 și care pot 
fi calificate drept organisme dăunătoare de 
carantină pentru Uniune în conformitate cu 
criteriile menționate la articolul respectiv 
sau la articolul 30 alineatul (1) din 
respectivul regulament;

Or. fr

Amendamentul 95
Michel Dantin

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) măsurile de protecție suplimentare 
luate împotriva răspândirii organismului 
dăunător, împotriva căruia au fost adoptate 
măsuri de către Uniune în temeiul 
articolului 28 alineatul (1) și al articolului 
30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
2016/2031, altele decât măsurile de 
eradicare menționate la litera (a) de la 
prezentul punct și măsurile de izolare 

(c) măsurile de protecție suplimentare 
luate împotriva răspândirii organismului 
dăunător, împotriva căruia au fost adoptate 
măsuri de către Uniune în temeiul 
articolului 28 alineatul (1) și al articolului 
30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
2016/2031, altele decât măsurile  
menționate la literele (a) și (b) de la 
prezentul punct, în cazul în care aceste 
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menționate la litera (b) de la prezentul 
punct, în cazul în care aceste măsuri sunt 
esențiale pentru a proteja Uniunea 
împotriva răspândirii organismului 
dăunător și în alte zone.

măsuri sunt esențiale pentru a proteja 
Uniunea împotriva răspândirii 
organismului dăunător și în alte zone.

Or. fr

Amendamentul 96
Jan Huitema

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 1  – subpunctul 1.3.4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.3.4 a. Măsuri de monitorizare a 
apariției unor dăunători și boli cunoscute, 
precum și a unora necunoscute în 
prezent.

Or. en

Amendamentul 97
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Activități de sprijinire a 
îmbunătățirii bunăstării animalelor.

3. Activități și măsuri de control 
pentru a asigura calitatea vieții
animalelor.

Or. en

Amendamentul 98
Stefan Eck

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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3a. analizând modul în care 
întreprinderile din sectorul alimentar 
gestionează calitatea vieții animalelor de 
fermă, realizând evaluări temeinice ale 
riscurilor și oportunităților pe care le 
prezintă calitatea vieții animalelor de 
fermă pentru afacerea lor, alături de 
analiza lacunelor din sistemele și 
procesele lor de gestionare a calității vieții 
animalelor de fermă. Acest lucru ar trebui 
să le permită să identifice puncte forte și 
puncte slabe și să ofere baza pentru 
introducerea unor sisteme de gestionare și 
controale adecvate și eficace.

Or. en

Amendamentul 99
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Activități de sprijinire a producerii
și consumului de alimente sustenabile.

7. activități de sprijinire a practicilor 
de producție și a consumului de produse 
alimentare cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, care protejează mediul și 
biodiversitatea, reduc la minimum 
deșeurile alimentare și asigură standarde 
ridicate de calitate a vieții animalelor, 
precum și activități de sensibilizare a 
consumatorilor cu privire la astfel de 
practici .

Or. en

Amendamentul 100
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Activități de sprijinire a producerii 
și consumului de alimente sustenabile.

7. Activități de sprijinire a producerii 
și consumului de alimente sustenabile, 
asigurând protecția animalelor, solului și 
ecosistemelor; activități care sprijină un 
consum alimentar durabil, inclusiv 
sensibilizarea cu privire la impactul 
obiceiurilor noastre de consum, nevoia 
urgentă de a le schimba, precum și 
soluțiile pentru a reuși.

Or. en

Amendamentul 101
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Bazele de date și sistemele 
informatizate de gestionare a informațiilor 
necesare pentru punerea în aplicare eficace 
și eficientă a legislației legate de obiectivul 
specific menționat la articolul 3 
alineatul (2) litera (e) și având o valoare 
adăugată demonstrată pentru ansamblul 
Uniunii.

8. Bazele de date și sistemele 
informatizate de gestionare a informațiilor 
necesare pentru punerea în aplicare eficace 
și eficientă a legislației legate de obiectivul 
specific menționat la articolul 3 
alineatul (2) litera (e) și având o valoare 
adăugată demonstrată pentru ansamblul 
Uniunii; aplicarea noilor tehnologii 
pentru a îmbunătăți trasabilitatea 
produselor, cum ar fi codurile QR de pe 
ambalajele produselor.
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Textul propus de Comisie Amendamentul
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11. Activități tehnice și științifice, 
inclusiv studii și activități de coordonare, 
necesare pentru a asigura punerea în 
aplicare corectă a normelor în domeniul 
legat de obiectivul specific menționat la 
articolul 3 alineatul (2) litera (e) și 
adaptarea legislației respective la evoluțiile 
științifice, tehnologice și societale.

11. Activități tehnice și științifice, 
inclusiv studii și activități de coordonare, 
necesare pentru a preveni apariția de 
dăunători și boli noi și necunoscute, a
asigura punerea în aplicare corectă a 
normelor în domeniul legat de obiectivul 
specific menționat la articolul 3 alineatul 
(2) litera (e) și adaptarea legislației 
respective la evoluțiile științifice, 
tehnologice și societale.
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Amendamentul 103
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. Măsuri întreprinse pentru a proteja 
sănătatea umană, a animalelor și a plantelor 
și bunăstarea animalelor, puse în aplicare 
în cazul animalelor, al produselor de 
origine animală, al plantelor și al 
produselor vegetale provenind din țări terțe 
care sosesc la o frontieră a Uniunii.

15. Măsuri întreprinse pentru a proteja 
sănătatea umană, a animalelor și a plantelor 
și bunăstarea animalelor, puse în aplicare 
în cazul animalelor, al produselor de 
origine animală, al plantelor și al 
produselor vegetale provenind din țări terțe 
care sosesc la o frontieră a Uniunii, 
inclusiv măsuri de mai bună informare a 
consumatorilor cu privire la produse prin 
indicarea corespunzătoare pe etichetă a 
valorii nutritive și a ingredientelor și, 
dacă este cazul, metoda de producție, 
denumirea și cantitatea pesticidelor 
utilizate;
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Bas Eickhout

Propunere de regulament
Anexa II – liniuța 13



PE629.600v02-00 66/66 AM\1168580RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

– monitorizarea progreselor în ceea 
ce privește realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă (ODD);

– monitorizarea progreselor în ceea 
ce privește realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă (ODD) și ale 
Acordului de la Paris privind schimbările 
climatice;

Or. en
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