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Amendamentul 1
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât un acord cu Regatul Unit 
trebuie să asigure un echilibru între 
drepturi și obligații, să respecte integritatea 
deplină a pieței interne a UE și a uniunii 
vamale și să garanteze condiții de 
concurență echitabile,

A. întrucât un acord cu Regatul Unit 
trebuie să asigure un echilibru între 
drepturi și obligații, să respecte integritatea 
deplină a pieței interne a UE și a uniunii 
vamale și să garanteze condiții de 
concurență echitabile, întrucât un stat care 
nu este membru al Uniunii și care nu se 
supune acelorași obligații ca statele 
membre nu poate avea aceleași drepturi și 
nu se poate bucura de aceleași beneficii 
ca un membru;

Or. en

Amendamentul 2
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât un acord cu Regatul Unit 
trebuie să asigure un echilibru între 
drepturi și obligații, să respecte integritatea 
deplină a pieței interne a UE și a uniunii 
vamale și să garanteze condiții de 
concurență echitabile,

A. întrucât un acord cu Regatul Unit 
trebuie să asigure un echilibru între 
drepturi și obligații, să respecte integritatea 
deplină și funcționarea corespunzătoare a 
pieței interne a UE și a uniunii vamale și să 
garanteze condiții de concurență echitabile 
pentru întreprinderi, precum și un nivel 
ridicat al protecției consumatorilor,

Or. en

Amendamentul 3
Maria Grapini
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Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât un acord cu Regatul Unit 
trebuie să asigure un echilibru între 
drepturi și obligații, să respecte integritatea 
deplină a pieței interne a UE și a uniunii 
vamale și să garanteze condiții de 
concurență echitabile,

A. întrucât un acord cu Regatul Unit 
trebuie să asigure un echilibru între 
drepturi și obligații, să respecte integritatea 
deplină a pieței interne a UE și a uniunii 
vamale, să garanteze condiții de concurență 
echitabile și să asigure protecția 
consumatorilor,

Or. en

Amendamentul 4
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât, pentru a avea acces la 
piața unică a UE, trebuie îndeplinită o 
condiție obligatorie, și anume respectarea 
celor patru libertăți asociate calității de 
membru al UE, mai exact libera circulație 
a bunurilor, capitalurilor, serviciilor și 
persoanelor, precum și respectarea 
acquis-ului Uniunii în domeniul pieței 
unice și a tuturor celorlalte acte 
legislative aplicabile;

Or. en

Amendamentul 5
Kris Peeters

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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Aa. întrucât termenul stabilit pentru 
încheierea negocierilor privind un nou 
parteneriat cu Regatul Unit este ambițios, 
negocierile sunt foarte complexe, iar criza 
de COVID-19, care a determinat 
suspendarea negocierilor, face această 
situație și mai dificilă;

Or. en

Amendamentul 6
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât Uniunea este cea mai 
mare putere comercială din lume și cea 
mai mare piață unică din lume, având 
rolul unei forțe importante în promovarea 
prosperității economice;

Or. en

Amendamentul 7
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât, din cauza situației fără 
precedent create de pandemia de 
coronavirus, negocierile privind viitorul 
acord cu Regatul Unit au fost amânate;

Or. en

Amendamentul 8
Eugen Jurzyca
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Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât, în 2019, UE-27 a exportat 
bunuri către Regatul Unit în valoare de 
318,1 miliarde EUR și a importat bunuri 
din Regatul Unit în valoare de 193,7 
miliarde EUR, ceea ce reprezintă 15 % 
din toate exporturile de bunuri ale UE-27 
și 10 % din toate importurile de bunuri 
ale UE-27;

Or. en

Amendamentul 9
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât protecția consumatorilor 
este asigurată în UE cu ajutorul unui vast 
cadru juridic european;

Or. en

Amendamentul 10
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reiterează cu fermitate că Acordul 
de retragere trebuie să fie pus în aplicare pe 
deplin în toate elementele sale de către 
ambele părți, ceea ce poate constitui un 
indicator solid al bunei-credințe cu care vor 
fi purtate negocierile privind viitorul acord;

1. reiterează cu fermitate că Acordul 
de retragere, inclusiv protocolul cu privire 
la Irlanda și Irlanda de Nord, trebuie să 
fie pus în aplicare pe deplin în toate 
elementele sale de către ambele părți, ceea 
ce poate constitui un indicator solid al 
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bunei-credințe cu care vor fi purtate 
negocierile privind viitorul acord;

Or. en

Amendamentul 11
Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este în interesul 
reciproc al UE și al Regatului Unit să 
urmărească o relație ambițioasă, amplă și 
echilibrată prin intermediul viitorului 
acord;

2. consideră că este în interesul 
reciproc al UE și al Regatului Unit să 
urmărească o relație ambițioasă, amplă și 
echilibrată prin intermediul viitorului 
acord, care va menține pentru ambele 
părți un nivel ridicat al protecției 
consumatorilor și al standardelor 
aferente;

Or. en

Amendamentul 12
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că toate instituțiile UE, 
întreprinderile și cetățenii ar trebui să fie 
pregătiți pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit atunci când se va încheia 
perioada de tranziție;

3. subliniază că toate statele membre, 
instituțiile UE, întreprinderile și cetățenii ar 
trebui să fie pregătiți pentru un nou 
parteneriat cu Regatul Unit atunci când se 
va încheia perioada de tranziție;

Or. en

Amendamentul 13
Kateřina Konečná



PE650.361v02-00 8/45 AM\1203781RO.docx

RO

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că toate instituțiile UE, 
întreprinderile și cetățenii ar trebui să fie 
pregătiți pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit atunci când se va încheia 
perioada de tranziție;

3. subliniază că toate instituțiile UE, 
statele membre, întreprinderile și cetățenii 
ar trebui să fie pregătiți pentru un nou 
parteneriat cu Regatul Unit atunci când se 
va încheia perioada de tranziție;

Or. en

Amendamentul 14
Antonius Manders, Kris Peeters

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că Brexit poate 
reprezenta, pentru UE-27, un exemplu 
grăitor privind faptul că axarea în 
principal pe o cooperare rațională în 
domeniul politicilor economice ar putea 
determina și alte state să părăsească UE; 
de aceea, instituțiile europene și statele 
membre ar trebui să depună eforturi, 
inclusiv prin intermediul unor 
instrumente eficace de comunicare, 
pentru a crea un sentiment și o identitate 
europene comune, care să completeze 
identitatea națională și regională;

Or. en

Amendamentul 15
Marc Angel

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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3a. subliniază că încheierea unui 
acord cu Regatul Unit nu trebuie să 
submineze setul de măsuri ambițioase și 
echilibrate propuse de Comisie în ultimii 
cinci ani, cum ar fi strategia pentru piața 
unică, uniunea piețelor de capital, 
strategia pentru piața unică digitală și 
strategia digitală europeană;

Or. en

Amendamentul 16
Anna Cavazzini
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că viitorul acord ar trebui 
să includă înțelegeri reciproce privind 
accesul reciproc avantajos pe piață pentru 
bunuri și servicii, achizițiile publice și 
recunoașterea calificărilor profesionale;

4. subliniază că viitorul acord ar trebui 
să includă înțelegeri reciproce privind 
accesul reciproc avantajos pe piață pentru 
bunuri și servicii, achizițiile publice și 
recunoașterea calificărilor profesionale, cu 
condiția să existe o situație echitabilă în 
materie de concurență;

Or. en

Amendamentul 17
Marc Angel

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că viitorul acord ar trebui 
să includă înțelegeri reciproce privind 
accesul reciproc avantajos pe piață pentru 
bunuri și servicii, achizițiile publice și 
recunoașterea calificărilor profesionale;

4. subliniază că viitorul acord ar trebui 
să includă înțelegeri reciproce privind 
accesul reciproc avantajos pe piață pentru 
bunuri și servicii (inclusiv pentru serviciile 
financiare), achizițiile publice și 
recunoașterea calificărilor profesionale;
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Or. en

Amendamentul 18
Marc Angel

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că viitorul acord ar trebui 
să includă înțelegeri reciproce privind 
accesul reciproc avantajos pe piață pentru 
bunuri și servicii, achizițiile publice și 
recunoașterea calificărilor profesionale;

4. subliniază că viitorul acord ar trebui 
să includă înțelegeri reciproce privind 
accesul reciproc avantajos pe piață pentru 
bunuri și servicii, achizițiile publice și 
recunoașterea calificărilor profesionale, 
precum și standardele aplicabile 
produselor;

Or. en

Amendamentul 19
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că cele mai mari 
obstacole din calea liberului schimb între 
zonele economice nu sunt tarifele, ci 
diferitele reglementări; consideră că, în 
situația în care reglementările urmăresc 
aceleași rezultate sociale, ceea ce este 
probabil în cazul UE și al Regatului Unit, 
ar fi o inovare utilă introducerea unui 
mecanism de cooperare normativă, care 
să promoveze recunoașterea reciprocă în 
domeniile în care este probabil ca aceasta 
să nu fie valorificată;

Or. en
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Amendamentul 20
Marc Angel

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că, pentru a realiza 
progrese către eliminarea emisiilor de 
carbon și realizarea unei economii 
circulare, Uniunea are nevoie de o piață 
unică pe deplin funcțională, care să 
încurajeze difuzarea de soluții inovatoare 
și ecologice, iar viitorul acord cu Regatul 
Unit ar trebui să corespundă acestui 
obiectiv;

Or. en

Amendamentul 21
Andreas Schieder

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța existenței 
unor condiții de concurență echitabile 
între Regatul Unit și UE, care să asigure 
existența unor standarde echivalente în 
domeniile social, al muncii, al mediului, 
al concurenței și al ajutoarelor de stat, 
pentru a se evita tendința de reducere 
constantă a standardelor;

Or. en

Amendamentul 22
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că o țară terță nu se 
poate bucura în niciun caz de aceleași 
drepturi și avantaje ca un stat membru; 
reamintește, prin urmare, că un acord de 
liber schimb echilibrat, ambițios și amplu 
este posibil numai dacă se asigură condiții 
de concurență echitabile prin angajamente 
solide;

5. reamintește că un acord de liber 
schimb echilibrat, ambițios și amplu este 
posibil numai dacă se asigură condiții de 
concurență echitabile prin angajamente 
solide;

Or. en

Amendamentul 23
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că o țară terță nu se poate 
bucura în niciun caz de aceleași drepturi și 
avantaje ca un stat membru; reamintește, 
prin urmare, că un acord de liber schimb 
echilibrat, ambițios și amplu este posibil 
numai dacă se asigură condiții de 
concurență echitabile prin angajamente 
solide;

5. consideră că o țară terță nu se poate 
bucura în niciun caz de aceleași drepturi și 
avantaje ca un stat membru; subliniază că 
drepturile și privilegiile asociate accesului 
la piața internă sunt strâns legate de 
îndeplinirea unor obligații stricte privind 
respectarea deplină și aplicarea integrală 
a normelor pieței interne; reamintește, 
prin urmare, că un acord de liber schimb 
echilibrat, ambițios și amplu este posibil 
numai dacă se asigură condiții de 
concurență echitabile prin formularea, 
punerea în aplicare corespunzătoare și 
asigurarea aplicării efective a unor 
angajamente solide;

Or. en

Amendamentul 24
Anna Cavazzini
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
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Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că o țară terță nu se poate 
bucura în niciun caz de aceleași drepturi și 
avantaje ca un stat membru; reamintește, 
prin urmare, că un acord de liber schimb 
echilibrat, ambițios și amplu este posibil 
numai dacă se asigură condiții de 
concurență echitabile prin angajamente 
solide;

5. consideră că o țară terță nu se poate 
bucura în niciun caz de aceleași drepturi și 
avantaje ca un stat membru; reamintește, 
prin urmare, că un acord de liber schimb 
echilibrat, ambițios și amplu este posibil 
numai dacă se asigură condiții de 
concurență echitabile prin angajamente 
solide și prin standarde echivalente în 
domeniile mediului, sănătății, muncii și 
protecției sociale și în domeniul 
concurenței, pentru a se realiza o aliniere 
dinamică a acestora;

Or. en

Amendamentul 25
Marc Angel

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că o țară terță nu se poate 
bucura în niciun caz de aceleași drepturi și 
avantaje ca un stat membru; reamintește, 
prin urmare, că un acord de liber schimb 
echilibrat, ambițios și amplu este posibil 
numai dacă se asigură condiții de 
concurență echitabile prin angajamente 
solide;

5. subliniază că o țară terță nu se 
poate bucura în niciun caz de aceleași 
drepturi și avantaje ca un stat membru; 
reamintește, prin urmare, că un acord de 
liber schimb echilibrat, ambițios și amplu 
este posibil numai dacă se asigură condiții 
de concurență echitabile pentru 
întreprinderi, mai ales pentru IMM-uri, 
precum și pentru consumatori, prin 
angajamente solide;

Or. en

Amendamentul 26
Deirdre Clune

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că o țară terță nu se poate 
bucura în niciun caz de aceleași drepturi și 
avantaje ca un stat membru; reamintește, 
prin urmare, că un acord de liber schimb 
echilibrat, ambițios și amplu este posibil 
numai dacă se asigură condiții de 
concurență echitabile prin angajamente 
solide;

5. consideră că o țară terță nu se poate 
bucura în niciun caz de același nivel al 
drepturilor și de același nivel al 
avantajelor ca un stat membru; 
reamintește, prin urmare, că un acord de 
liber schimb echilibrat, ambițios și amplu 
este posibil numai dacă se asigură condiții 
de concurență echitabile prin angajamente 
solide;

Or. en

Amendamentul 27
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că o țară terță nu se poate 
bucura în niciun caz de aceleași drepturi și 
avantaje ca un stat membru; reamintește, 
prin urmare, că un acord de liber schimb 
echilibrat, ambițios și amplu este posibil 
numai dacă se asigură condiții de 
concurență echitabile prin angajamente 
solide;

5. consideră că o țară terță nu se poate 
bucura în niciun caz de aceleași drepturi, 
nu poate avea aceleași obligații și nu se 
poate bucura de aceleași avantaje ca un 
stat membru; reamintește, prin urmare, că 
un acord de liber schimb echilibrat, 
ambițios și amplu este posibil dacă se 
asigură condiții de concurență echitabile 
sau recunoașterea reciprocă;

Or. en

Amendamentul 28
Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că o țară terță nu se poate 
bucura în niciun caz de aceleași drepturi și 

5. consideră că o țară terță nu se poate 
bucura în niciun caz de aceleași drepturi și 
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avantaje ca un stat membru; reamintește, 
prin urmare, că un acord de liber schimb 
echilibrat, ambițios și amplu este posibil 
numai dacă se asigură condiții de 
concurență echitabile prin angajamente 
solide;

avantaje ca un stat membru; reamintește, 
prin urmare, că un acord echilibrat, 
ambițios și amplu este posibil numai dacă 
se asigură condiții de concurență echitabile 
prin angajamente solide;

Or. en

Amendamentul 29
Edina Tóth

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că întreprinderile din 
Regatul Unit trebuie să respecte legislația 
Uniunii pentru a avea acces la piața 
unică, inclusiv în domeniile sănătății, 
mediului, siguranței alimentare și a 
produselor și în domeniul protecției 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 30
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază, însă, că echilibrul 
necesar dintre drepturi și obligații 
înseamnă că Regatul Unit nu trebuie 
tratat mai puțin favorabil decât modul în 
care acesta ar trata Uniunea Europeană 
în ceea ce privește condițiile echitabile, 
precum și drepturile și avantajele conexe, 
pentru fiecare dintre părțile semnatare ale 
viitorului acord;
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Or. en

Amendamentul 31
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că alinierea dinamică a 
reglementărilor privind supravegherea 
pieței produselor și standardele riguroase 
pentru produse ar trebui să constituie o 
parte esențială și de neînlocuit a oricărui 
viitor acord, pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderile 
din UE și un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor din UE prin supravegherea 
eficace a pieței; subliniază că pentru 
asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile este nevoie de un mecanism 
orizontal, ca de exemplu un cadru de 
guvernanță general care să acopere toate 
domeniile de cooperare, cu scopul de a 
garanta punerea în aplicare, asigurarea 
respectării legislației și soluționarea 
litigiilor în mod efectiv, prin intermediul 
unor autorități naționale care dispun de 
resurse suficiente și al unor proceduri 
administrative și judiciare eficace;

6. subliniază că alinierea dinamică a 
reglementărilor privind supravegherea 
pieței produselor și standardele riguroase 
pentru produse ar trebui să constituie o 
parte esențială și de neînlocuit a oricărui 
viitor acord, pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderile 
din UE și un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor din UE prin supravegherea 
eficace a pieței;

Or. en

Amendamentul 32
Anna Cavazzini
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că alinierea dinamică a 
reglementărilor privind supravegherea 

6. subliniază că alinierea dinamică a 
reglementărilor privind supravegherea 
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pieței produselor și standardele riguroase 
pentru produse ar trebui să constituie o 
parte esențială și de neînlocuit a oricărui 
viitor acord, pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderile 
din UE și un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor din UE prin supravegherea 
eficace a pieței; subliniază că pentru 
asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile este nevoie de un mecanism 
orizontal, ca de exemplu un cadru de 
guvernanță general care să acopere toate 
domeniile de cooperare, cu scopul de a 
garanta punerea în aplicare, asigurarea 
respectării legislației și soluționarea 
litigiilor în mod efectiv, prin intermediul 
unor autorități naționale care dispun de 
resurse suficiente și al unor proceduri 
administrative și judiciare eficace;

pieței produselor și standardele riguroase 
pentru produse ar trebui să constituie o 
parte esențială și de neînlocuit a oricărui 
viitor acord, pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderile 
din UE și un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor din UE prin supravegherea 
eficace a pieței și printr-o cooperare 
consolidată între autoritățile de 
supraveghere a pieței; subliniază că pentru 
asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile este nevoie de un mecanism 
orizontal, ca de exemplu un cadru de 
guvernanță general care să acopere toate 
domeniile de cooperare, cu scopul de a 
garanta punerea în aplicare, asigurarea 
respectării legislației și soluționarea 
litigiilor în mod efectiv, prin intermediul 
unor autorități naționale care dispun de 
resurse suficiente și al unor proceduri 
administrative și judiciare eficace; 
reamintește că acest mecanism de 
guvernanță trebuie să mențină neatinse 
autonomia decizională și regimul juridic 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 33
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că alinierea dinamică a 
reglementărilor privind supravegherea 
pieței produselor și standardele riguroase 
pentru produse ar trebui să constituie o 
parte esențială și de neînlocuit a oricărui 
viitor acord, pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderile 
din UE și un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor din UE prin supravegherea 
eficace a pieței; subliniază că pentru 
asigurarea unor condiții de concurență 

6. subliniază că alinierea dinamică a 
reglementărilor privind supravegherea 
pieței produselor și standardele riguroase 
pentru produse ar trebui să constituie o 
parte esențială și de neînlocuit a oricărui 
viitor acord, pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderile 
din UE și un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor din UE prin supravegherea 
eficace a pieței; subliniază că pentru 
asigurarea unor condiții de concurență 
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echitabile este nevoie de un mecanism 
orizontal, ca de exemplu un cadru de 
guvernanță general care să acopere toate 
domeniile de cooperare, cu scopul de a 
garanta punerea în aplicare, asigurarea 
respectării legislației și soluționarea 
litigiilor în mod efectiv, prin intermediul 
unor autorități naționale care dispun de 
resurse suficiente și al unor proceduri 
administrative și judiciare eficace;

echitabile este nevoie de un mecanism 
orizontal, ca de exemplu un cadru de 
guvernanță general care să acopere toate 
domeniile de cooperare, cu scopul de a 
garanta punerea în aplicare, asigurarea 
respectării legislației și soluționarea 
litigiilor în mod efectiv, prin intermediul 
unor autorități naționale care dispun de 
resurse suficiente și al unor proceduri 
administrative și judiciare eficace, precum 
și pentru a asigura Uniunea cu 
mecanisme corespunzătoare în fiecare 
domeniu vizat, care să compenseze 
eventualele cazuri de nerespectare a 
normelor de către Regatul Unit;

Or. en

Amendamentul 34
Adriana Maldonado López

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că alinierea dinamică a 
reglementărilor privind supravegherea 
pieței produselor și standardele riguroase 
pentru produse ar trebui să constituie o 
parte esențială și de neînlocuit a oricărui 
viitor acord, pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderile 
din UE și un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor din UE prin supravegherea 
eficace a pieței; subliniază că pentru 
asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile este nevoie de un mecanism 
orizontal, ca de exemplu un cadru de 
guvernanță general care să acopere toate 
domeniile de cooperare, cu scopul de a 
garanta punerea în aplicare, asigurarea 
respectării legislației și soluționarea 
litigiilor în mod efectiv, prin intermediul 
unor autorități naționale care dispun de 
resurse suficiente și al unor proceduri 

6. subliniază că acordul trebuie să 
mențină standarde comune care să se 
alinieze în timp în domenii precum 
ajutoarele de stat, ocuparea forței de 
muncă, mediul, schimbările climatice și 
industria, iar îmbunătățirea acestor 
standarde trebuie să se efectueze pe baza 
unui acord comun, având în vedere 
standardele UE ca reper, pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pentru 
întreprinderile din UE și un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor din UE prin 
supravegherea eficace a pieței; subliniază 
că pentru asigurarea unor condiții de 
concurență echitabile este nevoie de un 
mecanism orizontal, ca de exemplu un 
cadru de guvernanță general care să 
acopere toate domeniile de cooperare, cu 
scopul de a garanta punerea în aplicare, 
asigurarea respectării legislației și 
soluționarea litigiilor în mod efectiv, prin 
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administrative și judiciare eficace; intermediul unor autorități naționale care 
dispun de resurse suficiente și al unor 
proceduri administrative și judiciare 
eficace;

Or. en

Amendamentul 35
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că alinierea dinamică a 
reglementărilor privind supravegherea 
pieței produselor și standardele riguroase 
pentru produse ar trebui să constituie o 
parte esențială și de neînlocuit a oricărui 
viitor acord, pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderile 
din UE și un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor din UE prin supravegherea 
eficace a pieței; subliniază că pentru 
asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile este nevoie de un mecanism 
orizontal, ca de exemplu un cadru de 
guvernanță general care să acopere toate 
domeniile de cooperare, cu scopul de a 
garanta punerea în aplicare, asigurarea 
respectării legislației și soluționarea 
litigiilor în mod efectiv, prin intermediul 
unor autorități naționale care dispun de 
resurse suficiente și al unor proceduri 
administrative și judiciare eficace;

6. subliniază că alinierea dinamică a 
reglementărilor privind supravegherea 
pieței produselor și standardele riguroase 
pentru produse ar trebui să constituie o 
parte esențială și de neînlocuit a oricărui 
viitor acord, pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderile 
din UE și un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor din UE prin supravegherea 
eficace a pieței, trasabilitatea produselor 
și transparența informațiilor referitoare la 
originea produselor; subliniază că pentru 
asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile este nevoie de un mecanism 
orizontal, ca de exemplu un cadru de 
guvernanță general care să acopere toate 
domeniile de cooperare, cu scopul de a 
garanta punerea în aplicare, asigurarea 
respectării legislației și soluționarea 
litigiilor în mod efectiv, prin intermediul 
unor autorități naționale care dispun de 
resurse suficiente și al unor proceduri 
administrative și judiciare eficace;

Or. en

Amendamentul 36
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
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Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că alinierea dinamică a 
reglementărilor privind supravegherea 
pieței produselor și standardele riguroase 
pentru produse ar trebui să constituie o 
parte esențială și de neînlocuit a oricărui 
viitor acord, pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderile 
din UE și un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor din UE prin supravegherea 
eficace a pieței; subliniază că pentru 
asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile este nevoie de un mecanism 
orizontal, ca de exemplu un cadru de 
guvernanță general care să acopere toate 
domeniile de cooperare, cu scopul de a 
garanta punerea în aplicare, asigurarea 
respectării legislației și soluționarea 
litigiilor în mod efectiv, prin intermediul 
unor autorități naționale care dispun de 
resurse suficiente și al unor proceduri 
administrative și judiciare eficace;

6. subliniază că alinierea dinamică a 
reglementărilor privind supravegherea 
pieței produselor și standardele 
corespunzătoare și eficace pentru produse 
ar trebui să constituie o parte esențială și de 
neînlocuit a oricărui viitor acord, pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile și 
securitate juridică pentru întreprinderile 
din UE și un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor din UE prin supravegherea 
eficace a pieței; subliniază că pentru 
asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile, care cuprind și recunoașterea 
reciprocă, este nevoie de un mecanism 
orizontal, ca de exemplu un cadru de 
guvernanță general care să acopere toate 
domeniile de cooperare, cu scopul de a 
garanta punerea în aplicare, asigurarea 
respectării legislației și soluționarea 
litigiilor în mod efectiv, prin intermediul 
unor autorități naționale care dispun de 
resurse suficiente și al unor proceduri 
administrative și judiciare eficace;

Or. en

Amendamentul 37
Andreas Schieder

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că alinierea dinamică a 
reglementărilor privind supravegherea 
pieței produselor și standardele riguroase 
pentru produse ar trebui să constituie o 
parte esențială și de neînlocuit a oricărui 
viitor acord, pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderile 
din UE și un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor din UE prin supravegherea 

6. subliniază că alinierea dinamică a 
reglementărilor privind supravegherea 
pieței produselor și standardele riguroase 
pentru produse ar trebui să constituie o 
parte esențială și de neînlocuit a oricărui 
viitor acord, pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderile 
din UE și cel mai ridicat nivel de protecție 
a consumatorilor din UE prin 
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eficace a pieței; subliniază că pentru 
asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile este nevoie de un mecanism 
orizontal, ca de exemplu un cadru de 
guvernanță general care să acopere toate 
domeniile de cooperare, cu scopul de a 
garanta punerea în aplicare, asigurarea 
respectării legislației și soluționarea 
litigiilor în mod efectiv, prin intermediul 
unor autorități naționale care dispun de 
resurse suficiente și al unor proceduri 
administrative și judiciare eficace;

supravegherea eficace a pieței; subliniază 
că pentru asigurarea unor condiții de 
concurență echitabile este nevoie de un 
mecanism orizontal, ca de exemplu un 
cadru de guvernanță general care să 
acopere toate domeniile de cooperare, cu 
scopul de a garanta punerea în aplicare, 
monitorizarea, asigurarea respectării 
legislației și soluționarea litigiilor în mod 
efectiv, prin intermediul unor autorități 
naționale care dispun de resurse suficiente 
și al unor proceduri administrative și 
judiciare eficace;

Or. en

Amendamentul 38
Andreas Schieder

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reamintește că, în orice caz, un nou 
acord va duce la controale vamale și 
verificări înainte ca bunurile să pătrundă pe 
piața internă și insistă asupra faptului că 
garantarea conformității bunurilor cu 
normele pieței interne este extrem de 
importantă; consideră că procedurile 
operaționale care vizează protejarea pieței 
interne a bunurilor și uniunea vamală 
trebuie să limiteze la minimum birocrația, 
în special în cazul IMM-urilor;

7. reamintește că, în orice caz, un nou 
acord va duce la controale vamale și 
verificări înainte ca bunurile să pătrundă pe 
piața internă și insistă asupra faptului că 
garantarea conformității bunurilor cu 
normele pieței interne și cu standardele 
UE aplicabile produselor este extrem de 
importantă;

Or. en

Amendamentul 39
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. reamintește că, în orice caz, un nou 
acord va duce la controale vamale și 
verificări înainte ca bunurile să pătrundă pe 
piața internă și insistă asupra faptului că 
garantarea conformității bunurilor cu 
normele pieței interne este extrem de 
importantă; consideră că procedurile 
operaționale care vizează protejarea pieței 
interne a bunurilor și uniunea vamală 
trebuie să limiteze la minimum birocrația, 
în special în cazul IMM-urilor;

7. reamintește că, în orice caz, un nou 
acord va duce la controale vamale și 
verificări înainte ca bunurile să pătrundă pe 
piața internă și insistă asupra faptului că 
garantarea conformității bunurilor cu 
normele pieței interne este extrem de 
importantă;

Or. en

Amendamentul 40
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reamintește că, în orice caz, un nou 
acord va duce la controale vamale și 
verificări înainte ca bunurile să pătrundă pe 
piața internă și insistă asupra faptului că 
garantarea conformității bunurilor cu 
normele pieței interne este extrem de 
importantă; consideră că procedurile 
operaționale care vizează protejarea pieței 
interne a bunurilor și uniunea vamală 
trebuie să limiteze la minimum birocrația, 
în special în cazul IMM-urilor;

7. reamintește că, în orice caz, un nou 
acord va duce la controale vamale și 
verificări înainte ca bunurile să pătrundă pe 
piața internă și insistă asupra faptului că 
garantarea conformității bunurilor cu 
normele pieței interne este extrem de 
importantă; consideră că procedurile 
operaționale care vizează protejarea pieței 
interne a bunurilor și uniunea vamală 
trebuie să limiteze la minimum birocrația, 
în special în cazul IMM-urilor; insistă ca 
IMM-urile europene să nu fie afectate 
negativ de acordul cu Regatul Unit și 
solicită realizarea unui mediu stabil, 
previzibil și reglementat în mod 
corespunzător, în care acestea să-și poată 
desfășura activitățile și să-și poată 
menține competitivitatea și cota de piață, 
precum și creșterea, investițiile și crearea 
de locuri de muncă;

Or. en
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Amendamentul 41
Anna Cavazzini
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reamintește că, în orice caz, un nou 
acord va duce la controale vamale și 
verificări înainte ca bunurile să pătrundă pe 
piața internă și insistă asupra faptului că 
garantarea conformității bunurilor cu 
normele pieței interne este extrem de 
importantă; consideră că procedurile 
operaționale care vizează protejarea pieței 
interne a bunurilor și uniunea vamală 
trebuie să limiteze la minimum birocrația, 
în special în cazul IMM-urilor;

7. reamintește că, în orice caz, un nou 
acord va duce la controale vamale și 
verificări înainte ca bunurile să pătrundă pe 
piața internă și insistă asupra faptului că 
garantarea conformității bunurilor cu 
normele pieței interne este extrem de 
importantă pentru siguranța 
consumatorilor și interesele acestora; 
consideră că procedurile operaționale care 
vizează protejarea pieței interne a bunurilor 
și uniunea vamală trebuie să fie 
proporționale;

Or. en

Amendamentul 42
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reamintește că, în orice caz, un nou 
acord va duce la controale vamale și 
verificări înainte ca bunurile să pătrundă pe 
piața internă și insistă asupra faptului că 
garantarea conformității bunurilor cu 
normele pieței interne este extrem de 
importantă; consideră că procedurile 
operaționale care vizează protejarea pieței 
interne a bunurilor și uniunea vamală 
trebuie să limiteze la minimum birocrația, 
în special în cazul IMM-urilor;

7. reamintește că viitorul acord va 
duce la controale vamale și verificări 
înainte ca bunurile să pătrundă pe piața 
internă și insistă asupra faptului că 
garantarea conformității bunurilor cu 
normele pieței interne este extrem de 
importantă; consideră că procedurile 
operaționale care vizează protejarea pieței 
interne a bunurilor și uniunea vamală 
trebuie să limiteze la minimum birocrația;

Or. en
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Amendamentul 43
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. este ferm convins că înțelegerile ar 
trebui să prevadă dispoziții privind accesul 
pe piață și tratamentul național în 
conformitate cu normele statului-gazdă, 
astfel încât furnizorii de servicii din UE să 
nu fie discriminați de Regatul Unit, 
inclusiv în ceea ce privește stabilirea; 
subliniază că noile înțelegeri ar trebui să 
permită intrarea și șederea temporară a 
cetățenilor UE în scopuri profesionale, 
pentru a furniza servicii;

8. este ferm convins că înțelegerile ar 
trebui să prevadă dispoziții privind accesul 
pe piață și tratamentul național în 
conformitate cu normele statului-gazdă, 
astfel încât furnizorii de servicii din UE să 
nu fie discriminați de Regatul Unit, 
inclusiv în ceea ce privește stabilirea; 
subliniază că nediscriminarea trebuie să 
fie reciprocă; subliniază că noile înțelegeri 
ar trebui să permită intrarea și șederea 
temporară a cetățenilor UE în scopuri 
profesionale, pentru a furniza servicii;

Or. en

Amendamentul 44
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază importanța unui capitol 
cuprinzător referitor la nevoile și 
interesele întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM-uri) în ceea ce privește chestiuni ce 
țin de facilitarea accesului la piață, 
inclusiv compatibilitatea standardelor 
tehnice și proceduri vamale simplificate, 
fără a se limita însă la acestea, pentru a 
păstra și a crea oportunități concrete de 
afaceri și a încuraja internaționalizarea 
întreprinderilor; subliniază necesitatea de 
a întări capacitatea IMM-urilor de a 
beneficia de pe urma comerțului în 
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viitorul parteneriat economic dintre UE și 
Regatul Unit, inclusiv prin schimbul de 
informații privind legislația, 
regulamentele și normele vamale; 
încurajează părțile să înființeze puncte de 
contact pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 45
Anna Cavazzini
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că ar trebui incluse 
înțelegeri ambițioase pentru a facilita 
comerțul electronic și fluxurile de date, 
pentru a elimina barierele nejustificate din 
calea comerțului pe cale electronică și 
pentru a asigura un mediu online deschis, 
securizat și fiabil pentru întreprinderi și 
consumatori;

9. subliniază că ar trebui incluse 
înțelegeri ambițioase pentru a facilita 
comerțul electronic și fluxurile de date, 
pentru a elimina barierele nejustificate din 
calea comerțului pe cale electronică și 
pentru a asigura un mediu online deschis, 
securizat și fiabil pentru întreprinderi și 
consumatori, protejând drepturile 
consumatorilor prin acordarea unei 
atenții deosebite confidențialității și 
protecției datelor;

Or. en

Amendamentul 46
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că ar trebui incluse 
înțelegeri ambițioase pentru a facilita 
comerțul electronic și fluxurile de date, 
pentru a elimina barierele nejustificate din 
calea comerțului pe cale electronică și 

9. subliniază că ar trebui incluse 
înțelegeri ambițioase pentru a facilita 
comerțul electronic și fluxurile de date, 
cum ar fi alinierea normelor cu 
Regulamentul general privind protecția 
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pentru a asigura un mediu online deschis, 
securizat și fiabil pentru întreprinderi și 
consumatori;

datelor, pentru a elimina barierele 
nejustificate din calea comerțului pe cale 
electronică și pentru a asigura un mediu 
online deschis, securizat și fiabil pentru 
întreprinderi și consumatori;

Or. en

Amendamentul 47
Andreas Schieder

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că ar trebui incluse 
înțelegeri ambițioase pentru a facilita 
comerțul electronic și fluxurile de date, 
pentru a elimina barierele nejustificate din 
calea comerțului pe cale electronică și 
pentru a asigura un mediu online deschis, 
securizat și fiabil pentru întreprinderi și 
consumatori;

9. subliniază că ar trebui incluse 
înțelegeri ambițioase pentru a facilita 
comerțul electronic și fluxurile de date, 
pentru a elimina barierele nejustificate din 
calea comerțului pe cale electronică și 
pentru a asigura un mediu online deschis, 
securizat și fiabil pentru întreprinderi și 
consumatori cu respectarea deplină a 
standardelor europene de protecție a 
datelor și confidențialitate;

Or. en

Amendamentul 48
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că ar trebui incluse 
înțelegeri ambițioase pentru a facilita 
comerțul electronic și fluxurile de date, 
pentru a elimina barierele nejustificate din 
calea comerțului pe cale electronică și 
pentru a asigura un mediu online deschis, 
securizat și fiabil pentru întreprinderi și 
consumatori;

9. subliniază că ar trebui incluse 
înțelegeri ambițioase pentru a facilita 
comerțul electronic și fluxurile de date, 
pentru a elimina barierele nejustificate din 
calea comerțului pe cale electronică și 
pentru a asigura un mediu online deschis, 
securizat și fiabil pentru întreprinderi și 
consumatori, ținând seama, în același 
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timp, de protecția datelor;

Or. en

Amendamentul 49
Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că ar trebui incluse 
înțelegeri ambițioase pentru a facilita 
comerțul electronic și fluxurile de date, 
pentru a elimina barierele nejustificate din 
calea comerțului pe cale electronică și 
pentru a asigura un mediu online deschis, 
securizat și fiabil pentru întreprinderi și 
consumatori;

9. subliniază că ar trebui incluse 
înțelegeri ambițioase pentru a facilita 
comerțul electronic și fluxurile de date, 
pentru a elimina barierele nejustificate din 
calea comerțului pe cale electronică și 
pentru a asigura un mediu online deschis, 
securizat și fiabil pentru întreprinderi și 
consumatori, respectând, în același timp, 
standardele ridicate ale UE (de exemplu, 
Regulamentul general privind protecția 
datelor);

Or. en

Amendamentul 50
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că ar trebui incluse 
înțelegeri ambițioase pentru a facilita 
comerțul electronic și fluxurile de date, 
pentru a elimina barierele nejustificate din 
calea comerțului pe cale electronică și 
pentru a asigura un mediu online deschis, 
securizat și fiabil pentru întreprinderi și 
consumatori;

9. subliniază că ar trebui incluse 
înțelegeri ambițioase pentru a facilita 
comerțul electronic și fluxurile de date, 
pentru a elimina barierele nejustificate din 
calea comerțului pe cale electronică și 
pentru a asigura un mediu online deschis, 
securizat și fiabil pentru întreprinderi și 
consumatori, în conformitate cu normele 
UE privind protecția datelor;
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Or. en

Amendamentul 51
Deirdre Clune

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că ar trebui incluse 
înțelegeri ambițioase pentru a facilita 
comerțul electronic și fluxurile de date, 
pentru a elimina barierele nejustificate din 
calea comerțului pe cale electronică și 
pentru a asigura un mediu online deschis, 
securizat și fiabil pentru întreprinderi și 
consumatori;

9. subliniază că ar trebui incluse 
înțelegeri ambițioase pentru a facilita 
comerțul electronic și fluxurile și 
schimburile de date, pentru a elimina 
barierele nejustificate din calea comerțului 
pe cale electronică și pentru a asigura un 
mediu online deschis, securizat și fiabil 
pentru întreprinderi și consumatori;

Or. en

Amendamentul 52
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că ar trebui incluse 
înțelegeri ambițioase pentru a facilita 
comerțul electronic și fluxurile de date, 
pentru a elimina barierele nejustificate din 
calea comerțului pe cale electronică și 
pentru a asigura un mediu online deschis, 
securizat și fiabil pentru întreprinderi și 
consumatori;

9. subliniază că ar trebui incluse 
înțelegeri adecvate pentru a facilita 
comerțul electronic și fluxurile de date, 
pentru a elimina barierele nejustificate din 
calea comerțului pe cale electronică și 
pentru a asigura un mediu online deschis, 
securizat și fiabil pentru întreprinderi și 
consumatori;

Or. en

Amendamentul 53
Deirdre Clune
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Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. reamintește că fluxul 
transfrontalier de bunuri și servicii este 
esențial pentru lanțurile de aprovizionare 
și rețelele de distribuție pentru transport și 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 54
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază că piața achizițiilor 
publice ar trebui să rămână deschisă de 
ambele părți, în condiții de egalitate, sub 
rezerva existenței efective a unor condiții 
de concurență echitabile care să acopere 
fiecare aspect relevant; regretă faptul că 
sectorul achizițiilor publice nu este 
menționat în mandatul de negociere al 
Regatului Unit;

10. subliniază că piața achizițiilor 
publice ar trebui să rămână deschisă de 
ambele părți, în condiții de egalitate, sub 
rezerva existenței efective a unor condiții 
de concurență echitabile care să acopere 
fiecare aspect relevant; regretă faptul că 
sectorul achizițiilor publice nu este 
menționat în mandatul de negociere al 
Regatului Unit și solicită, în acest sens, 
includerea unor norme și angajamente 
suplimentare care să asigure același nivel 
de acces la piețele de achiziții pentru 
ambele părți, care ar trebui să fie 
elaborate cu respectarea deplină a acquis-
ului UE;

Or. en

Amendamentul 55
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 10
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Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază că piața achizițiilor 
publice ar trebui să rămână deschisă de 
ambele părți, în condiții de egalitate, sub 
rezerva existenței efective a unor condiții 
de concurență echitabile care să acopere 
fiecare aspect relevant; regretă faptul că 
sectorul achizițiilor publice nu este 
menționat în mandatul de negociere al 
Regatului Unit;

10. subliniază că piața achizițiilor 
publice ar trebui să rămână deschisă de 
ambele părți, în condiții de egalitate, sub 
rezerva existenței efective a unor condiții 
de concurență echitabile care să acopere 
fiecare aspect relevant, fără a aduce 
atingere dreptului fiecărei părți de a-și 
proteja interesele publice; regretă faptul că 
sectorul achizițiilor publice nu este 
menționat în mandatul de negociere al 
Regatului Unit;

Or. en

Amendamentul 56
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază că piața achizițiilor 
publice ar trebui să rămână deschisă de 
ambele părți, în condiții de egalitate, sub 
rezerva existenței efective a unor condiții 
de concurență echitabile care să acopere 
fiecare aspect relevant; regretă faptul că 
sectorul achizițiilor publice nu este 
menționat în mandatul de negociere al 
Regatului Unit;

10. subliniază că piața achizițiilor 
publice ar trebui să rămână deschisă de 
ambele părți, în condiții de egalitate, sub 
rezerva existenței efective a unor condiții 
de concurență echitabile, care să includă 
recunoașterea reciprocă și care să acopere 
fiecare aspect relevant; regretă faptul că 
sectorul achizițiilor publice nu este 
menționat în mandatul de negociere al 
Regatului Unit;

Or. en

Amendamentul 57
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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10a. subliniază că viitorul acord cu 
Regatul Unit trebuie să mențină nivelurile 
actuale ridicate de protecție a proprietății 
intelectuale, cu mecanisme de cooperare 
și schimb de informații, și trebuie să 
mențină același nivel de protecție pentru 
indicațiile geografice existente, astfel cum 
se prevede în Acordul de retragere, 
precum și pentru recunoașterea unora 
noi, care au o mare valoare economică și 
culturală pentru ambele părți la acord;

Or. en

Amendamentul 58
Adriana Maldonado López

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază importanța atingerii 
unor niveluri ridicate de protecție a 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
cum ar fi drepturile de autor și drepturile 
conexe, brevetele și indicațiile geografice; 
consideră că parteneriatul ar trebui să 
confirme protecția indicațiilor geografice 
existente, astfel cum se prevede în 
Acordul de retragere, și să asigure același 
nivel de protecție pentru cele viitoare;

Or. en

Amendamentul 59
Marc Angel

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază că politica UE în 
domeniul concurenței a jucat un rol 
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important în dezvoltarea pieței unice; 
consideră că, în viitorul acord, Regatul 
Unit ar trebui să se angajeze să aplice 
normele UE privind ajutoarele de stat, iar 
în caz de litigii, Curtea Europeană de 
Justiție ar trebui să fie arbitrul dreptului 
UE;

Or. en

Amendamentul 60
Adriana Maldonado López

Proiect de aviz
Punctul 10 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. consideră că este foarte pertinentă 
negocierea unui acord în materie de 
aviație de nouă generație, cu o deschidere 
echitabilă și egală a piețelor și a 
investițiilor pentru societățile stabilite în 
ambele zone cu o structură operațională 
semnificativă;

Or. en

Amendamentul 61
Marc Angel

Proiect de aviz
Punctul 10 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. reiterează faptul că, în ceea ce 
privește normele în materie de 
concurență, comercianții cu amănuntul 
online trebuie să respecte, de asemenea, 
normele pieței unice, iar această 
chestiune ar trebui să fie abordată de 
acordul cu Regatul Unit;

Or. en
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Amendamentul 62
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. ia act de intenția Regatului Unit de 
a nu urmări păstrarea statutului său 
actual în raport cu piața unică și uniunea 
vamală, precum și interesul Regatului 
Unit într-o cooperare economică strânsă 
după părăsirea UE;

Or. en

Amendamentul 63
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază că este important să se 
mențină integritatea uniunii vamale și a 
procedurilor aferente, care garantează 
siguranța consumatorilor și interesele 
economice ale UE și ale întreprinderilor 
din UE; subliniază că este nevoie de mai 
multe investiții în structurile de control 
vamal la punctele de tranzit comune;

11. subliniază că numărul mare de 
bariere netarifare, divergențele de nivel și 
calitate ale controalelor, precum și 
diferențele în ce privește procedurile 
vamale și politicile de sancțiuni la 
punctele de intrare ale UE în uniunea 
vamală duc adesea la denaturarea 
fluxurilor comerciale și pun în pericol 
integritatea pieței unice europene; 
subliniază că este important să se mențină 
integritatea uniunii vamale și a 
procedurilor aferente, care garantează 
siguranța consumatorilor și interesele 
economice ale UE și ale întreprinderilor 
din UE; subliniază că este nevoie de mai 
multe investiții în structurile de control 
vamal la punctele de tranzit comune;

Or. en
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Amendamentul 64
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază că este important să se 
mențină integritatea uniunii vamale și a 
procedurilor aferente, care garantează 
siguranța consumatorilor și interesele 
economice ale UE și ale întreprinderilor 
din UE; subliniază că este nevoie de mai 
multe investiții în structurile de control 
vamal la punctele de tranzit comune;

11. subliniază că este important să se 
mențină integritatea uniunii vamale și a 
procedurilor aferente, care garantează 
siguranța consumatorilor și interesele 
economice ale UE și ale întreprinderilor 
din UE; subliniază că este nevoie de mai 
multe investiții în structurile de control 
vamal în punctele de tranzit comune și că 
este nevoie ca acestea să se coordoneze și 
să facă schimb de informații între ele;

Or. en

Amendamentul 65
Andreas Schieder

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază că este important să se 
mențină integritatea uniunii vamale și a 
procedurilor aferente, care garantează 
siguranța consumatorilor și interesele 
economice ale UE și ale întreprinderilor 
din UE; subliniază că este nevoie de mai 
multe investiții în structurile de control 
vamal la punctele de tranzit comune;

11. subliniază că este important să se 
mențină integritatea uniunii vamale și a 
procedurilor aferente, care garantează 
siguranța și protecția consumatorilor și 
interesele economice ale UE și ale 
întreprinderilor din UE; subliniază că este 
nevoie de mai multe investiții în structurile 
de control vamal la punctele de tranzit 
comune;

Or. en

Amendamentul 66
Adriana Maldonado López
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Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază că este important să se 
mențină integritatea uniunii vamale și a 
procedurilor aferente, care garantează 
siguranța consumatorilor și interesele 
economice ale UE și ale întreprinderilor 
din UE; subliniază că este nevoie de mai 
multe investiții în structurile de control 
vamal la punctele de tranzit comune;

11. subliniază că este important să se 
mențină integritatea uniunii vamale și a 
procedurilor aferente, care garantează 
siguranța consumatorilor și interesele 
economice ale UE și ale întreprinderilor 
din UE; subliniază că este nevoie de mai 
multe investiții în structurile de control 
vamal la granițele comune;

Or. en

Amendamentul 67
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. subliniază faptul că punerea în 
aplicare deplină a dispozițiilor legate de 
frontiera irlandeză este esențială pentru 
întreprinderi, precum și faptul că articolul 
12 din Protocolul privind Irlanda/Irlanda 
de Nord referitor la aplicarea, 
monitorizarea și asigurarea respectării 
protocolului ar trebui să fie pus în 
aplicare cu bună credință;

eliminat

Or. en

Amendamentul 68
Adriana Maldonado López

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul
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12. subliniază faptul că punerea în 
aplicare deplină a dispozițiilor legate de 
frontiera irlandeză este esențială pentru 
întreprinderi, precum și faptul că articolul 
12 din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de 
Nord referitor la aplicarea, monitorizarea și 
asigurarea respectării protocolului ar trebui 
să fie pus în aplicare cu bună credință;

12. subliniază faptul că punerea în 
aplicare deplină a dispozițiilor legate de 
frontiera irlandeză este esențială pentru 
întreprinderi și pentru asigurarea 
funcționării adecvate a pieței interne, 
precum și pentru evitarea deturnării 
fluxurilor comerciale și a concurenței 
neloiale; subliniază că Protocolul privind 
Irlanda/Irlanda de Nord ar trebui să fie 
aplicat pe deplin, iar Comitetul specializat 
trebuie să ofere siguranța necesară cu 
privire la acele aspecte stabilite în 
protocol, în special articolul 12 referitor la 
aplicarea, monitorizarea și asigurarea 
respectării protocolului, care ar trebui să 
fie pus în aplicare cu bună credință;

Or. en

Amendamentul 69
Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. subliniază faptul că punerea în 
aplicare deplină a dispozițiilor legate de 
frontiera irlandeză este esențială pentru 
întreprinderi, precum și faptul că articolul 
12 din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de 
Nord referitor la aplicarea, monitorizarea și 
asigurarea respectării protocolului ar trebui 
să fie pus în aplicare cu bună credință;

12. subliniază faptul că punerea în 
aplicare deplină a dispozițiilor legate de 
frontiera irlandeză este esențială pentru 
întreprinderi, precum și faptul că articolul 
12 din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de 
Nord referitor la aplicarea, monitorizarea și 
asigurarea respectării protocolului ar trebui 
să fie pus în aplicare cu bună credință; ar 
saluta luarea unor măsuri suplimentare 
în ceea ce privește aspectele legate de 
condițiile de concurență echitabile, pentru 
a limita denaturarea economiei 
transfrontaliere sau prejudicierea 
economiei întregii insule;

Or. en

Amendamentul 70
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Anna Cavazzini
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. scoate în evidență faptul că orice 
viitor acord ar trebui să instituie 
mecanisme cuprinzătoare de cooperare 
vamală pentru a facilita comerțul 
transfrontalier;

13. scoate în evidență faptul că orice 
viitor acord ar trebui să instituie 
mecanisme cuprinzătoare de cooperare 
vamală pentru a facilita comerțul 
transfrontalier; subliniază, de asemenea, 
că orice acord viitor ar trebui să prevadă 
mecanisme de cooperare între autoritățile 
vamale și autoritățile de supraveghere a 
pieței pentru a proteja siguranța 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 71
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. insistă ca Comisia să se asigure că 
controalele vamale din întreaga UE 
respectă aceleași standarde, prin 
intermediul unui mecanism de control 
vamal unificat direct, în coordonare cu 
statele membre și cu respectarea deplină a 
principiului subsidiarității;

Or. en

Amendamentul 72
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

13a. solicită părților să depună eforturi 
în vederea simplificării cerințelor și a 
formalităților pentru procedurile vamale, 
în vederea reducerii timpului și a 
costurilor aferente pentru comercianți sau 
operatori, inclusiv pentru întreprinderile 
mici și mijlocii;

Or. en

Amendamentul 73
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. subliniază că ar fi de dorit ca 
Regatul Unit să mențină clasificarea 
actuală a produselor pe baza Tarifului 
vamal integrat al Comunităților Europene 
(TARIC), astfel încât procedurile să 
rămână simple și să se reducă sarcina de 
reglementare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 74
Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. subliniază că standardele UE de 
protecție a consumatorilor și drepturile 
cetățenilor în temeiul acquis-ului UE nu 
trebuie să fie afectate negativ de un viitor 
acord;

16. subliniază că standardele UE de 
protecție a consumatorilor și drepturile 
cetățenilor în temeiul acquis-ului UE nu 
trebuie să fie afectate negativ de un viitor 
acord; consideră că acesta ar trebui să 
asigure cadrul optim pentru respectarea 
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drepturilor și obligațiilor consumatorilor 
de către comercianți, precum și 
mecanisme eficiente de soluționare a 
litigiilor;

Or. en

Amendamentul 75
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. subliniază că standardele UE de 
protecție a consumatorilor și drepturile 
cetățenilor în temeiul acquis-ului UE nu 
trebuie să fie afectate negativ de un viitor 
acord;

16. subliniază că standardele UE de 
protecție a consumatorilor și drepturile 
cetățenilor în temeiul acquis-ului UE nu 
trebuie să fie afectate negativ de un viitor 
acord; consideră că viitorul acord ar 
trebui să aducă valoare adăugată 
consumatorilor din UE, care ar putea fi 
asigurată și prin mai puțină 
reglementare;

Or. en

Amendamentul 76
Anna Cavazzini
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. subliniază că standardele UE de 
protecție a consumatorilor și drepturile 
cetățenilor în temeiul acquis-ului UE nu 
trebuie să fie afectate negativ de un viitor 
acord;

16. subliniază că standardele UE de 
protecție a consumatorilor și drepturile 
cetățenilor în temeiul acquis-ului UE 
trebuie să fie menținute într-un viitor 
acord;

Or. en



PE650.361v02-00 40/45 AM\1203781RO.docx

RO

Amendamentul 77
Marc Angel

Proiect de aviz
Punctul 16 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

16a. subliniază că politica UE în 
domeniul concurenței și politica UE 
privind protecția consumatorilor au jucat 
un rol important în dezvoltarea pieței 
unice; subliniază, prin urmare, că acordul 
cu Regatul Unit trebuie, de asemenea, să 
asigure că întreprinderile respectă 
normele în materie de concurență și de 
protecție a consumatorilor și că nu există 
nicio discriminare împotriva 
concurenților în detrimentul bunăstării 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 78
Edina Tóth

Proiect de aviz
Punctul 16 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

16a. subliniază că, pentru ca 
consumatorii să poată beneficia de 
avantajele acesteia, piața unică ar trebui 
să funcționeze în mod eficient, iar 
consumatorii trebuie să poată avea 
încredere în bunuri și servicii, atât online, 
cât și offline, indiferent dacă ele sunt 
furnizate la nivel local sau de către 
Regatul Unit;

Or. en

Amendamentul 79
Maria da Graça Carvalho
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Proiect de aviz
Punctul 16 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

16a. subliniază necesitatea de a evalua 
un sistem solid de supraveghere a pieței, 
atât în UE, cât și în Regatul Unit, pentru 
a menține încrederea consumatorilor și 
siguranța produselor;

Or. en

Amendamentul 80
Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 16 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

16b. consideră că este extrem de 
important să se garanteze siguranța 
produselor importate din Regatul Unit, 
astfel încât acestea să corespundă 
standardelor UE;

Or. en

Amendamentul 81
Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 16 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

16c. subliniază că este important să se 
păstreze beneficiile concrete pentru 
consumatorii din UE și din Regatul Unit 
în domenii precum taxele de roaming 
pentru telecomunicații, geoblocarea 
nejustificată, aprovizionarea cu energie 
(pentru a menține piețele de energie 
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electrică și gaze) și drepturile pasagerilor;

Or. en

Amendamentul 82
Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 16 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

16d. reiterează cu fermitate că trebuie 
respectat prin toate mijloacele un nivel 
ridicat de protecție a datelor personale și a 
vieții private a consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 83
Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 16 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

16e. îndeamnă să fie menținute 
inițiativele și programele de care 
beneficiază în mod direct cetățenii 
ambelor părți, ca de exemplu numărul 
european pentru apeluri de urgență (112) 
și sistemul eCall interoperabil la nivelul 
UE, fără nicio perturbare pentru 
consumatori;

Or. en

Amendamentul 84
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 17
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Proiectul de aviz Amendamentul

17. subliniază importanța cooperării în 
materie de reglementare, astfel cum se 
practică cu alte țări terțe, pentru a elimina 
barierele netarifare și a urmări obiective de 
interes public, cu scopul de a proteja 
interesele consumatorilor din UE, inclusiv 
pentru a asigura un mediu sigur și de 
încredere pentru consumatori și 
întreprinderi online, dar și pentru a 
combate practicile comerciale neloiale.

17. subliniază importanța cooperării în 
materie de reglementare, astfel cum se 
practică cu alte țări terțe, pentru a elimina 
barierele netarifare, a sprijini existența 
economică a întreprinderilor și a 
cetățenilor și a urmări obiective de interes 
public, cu scopul de a proteja interesele 
consumatorilor din UE, inclusiv pentru a 
asigura un mediu sigur și de încredere 
pentru consumatori și întreprinderi online, 
dar și pentru a combate practicile 
comerciale neloiale.

Or. en

Amendamentul 85
Anna Cavazzini
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. subliniază importanța cooperării în 
materie de reglementare, astfel cum se 
practică cu alte țări terțe, pentru a elimina 
barierele netarifare și a urmări obiective de 
interes public, cu scopul de a proteja 
interesele consumatorilor din UE, inclusiv 
pentru a asigura un mediu sigur și de 
încredere pentru consumatori și 
întreprinderi online, dar și pentru a 
combate practicile comerciale neloiale.

17. subliniază importanța cooperării în 
materie de reglementare, cu condiția să 
existe angajamente privind un control 
parlamentar adecvat și menținerea 
nivelului de protecție, astfel cum se 
practică cu alte țări terțe, pentru a elimina 
barierele netarifare și a urmări obiective de 
interes public, cu scopul de a proteja 
interesele consumatorilor din UE, inclusiv 
pentru a asigura un mediu sigur și de 
încredere pentru consumatori și 
întreprinderi online, dar și pentru a 
combate practicile comerciale neloiale.

Or. en

Amendamentul 86
Eugen Jurzyca
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Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. subliniază importanța cooperării în 
materie de reglementare, astfel cum se 
practică cu alte țări terțe, pentru a elimina 
barierele netarifare și a urmări obiective de 
interes public, cu scopul de a proteja 
interesele consumatorilor din UE, inclusiv 
pentru a asigura un mediu sigur și de 
încredere pentru consumatori și 
întreprinderi online, dar și pentru a 
combate practicile comerciale neloiale.

17. subliniază importanța cooperării în 
materie de reglementare și administrative, 
astfel cum se practică cu alte țări terțe, 
pentru a elimina barierele netarifare și a 
urmări obiective de interes public, cu 
scopul de a proteja interesele 
consumatorilor din UE, inclusiv pentru a 
asigura un mediu sigur și de încredere 
pentru consumatori și întreprinderi online, 
dar și pentru a combate practicile 
comerciale neloiale.

Or. en

Amendamentul 87
Tomislav Sokol, Kris Peeters

Proiect de aviz
Punctul 17 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17a. pentru a asigura că medicamentele 
și echipamentele medicale sunt 
disponibile pe piața internă a Uniunii 
Europene și a proteja consumatorii din 
UE, trebuie să se țină seama de faptul că 
Regatul Unit se numără printre cei mai 
importanți zece exportatori de 
medicamente și echipamente medicale din 
lume, cu exporturi în valoare de 19,7 
miliarde USD în 2018 (ceea ce reprezintă 
până la 5,3 % din totalul exporturilor la 
nivel mondial); din acest motiv, subliniază 
faptul că, în cadrul negocierilor, ar trebui 
să se acorde o atenție deosebită chestiunii 
referitoare la viitorul comerțului cu 
medicamente și produse medicale între 
Regatul Unit și UE.

Or. en
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Amendamentul 88
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 17 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17a. consideră că standarde pentru 
produse și o protecție a consumatorilor 
solide sunt esențiale și constituie 
principalele domenii în care UE și 
Regatul Unit pot conlucra în vederea 
obținerii de beneficii reciproce și a 
influențării dezbaterilor la nivel 
internațional, inclusiv pentru a asigura 
un mediu sigur și de încredere pentru 
consumatori și întreprinderi în mediul 
online, precum și în domeniul practicilor 
comerciale neloiale, al combaterii 
contrafacerii și al comerțului cu produse 
ale internetului obiectelor.

Or. en

Amendamentul 89
Edina Tóth

Proiect de aviz
Punctul 17 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17a. subliniază faptul că, în ceea ce 
privește normele în materie de 
concurență, comercianții cu amănuntul 
online din Regatul Unit trebuie de 
asemenea să respecte normele pieței unice 
și că trebuie stabilite pozițiile UE și ale 
Regatului Unit.

Or. en


