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Amendamentul 1
Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută propunerea înaintată de 
Comisie privind un nou program specific 
de sprijinire a funcționării eficace a pieței 
unice, care reunește șase programe 
anterioare și numeroase măsuri din diferite 
domenii de politică;

1. salută propunerea înaintată de 
Comisie privind un nou program specific 
de sprijinire a funcționării eficace a pieței 
unice, care reunește șase programe 
anterioare și numeroase măsuri din diferite 
domenii de politică; invită Comisia și 
statele membre să mențină un nivel 
ridicat al angajamentelor pentru noul 
program privind piața unică, inclusiv 
pentru fostele acțiuni COSME, în 
contextul planului de redresare și în 
vederea sprijinirii întreprinderilor, mai 
ales a IMM-urilor, în cursul tranziției 
ecologice și digitale și să îl valorifice pe 
deplin;

Or. en

Amendamentul 2
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută propunerea înaintată de 
Comisie privind un nou program specific 
de sprijinire a funcționării eficace a pieței 
unice, care reunește șase programe 
anterioare și numeroase măsuri din diferite 
domenii de politică;

1. salută propunerea înaintată de 
Comisie privind un nou program specific 
de sprijinire a funcționării eficace a pieței 
unice, care reunește șase programe 
anterioare și numeroase măsuri din diferite 
domenii de politică; consideră că acest 
program trebuie să contribuie la 
îmbunătățirea funcționării pieței interne 
și a competitivității IMM-urilor, facilitând 
evitarea și eliminarea obstacolelor și 
îmbunătățind punerea în practică și 
asigurarea aplicării normelor privind 
piața internă;
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Or. en

Amendamentul 3
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută propunerea înaintată de 
Comisie privind un nou program specific 
de sprijinire a funcționării eficace a pieței 
unice, care reunește șase programe 
anterioare și numeroase măsuri din diferite 
domenii de politică;

1. salută propunerea înaintată de 
Comisie privind un nou program specific 
de sprijinire a funcționării eficace a pieței 
unice, care reunește șase programe 
anterioare și numeroase măsuri din diferite 
domenii de politică, și evidențiază 
importanța asigurării unui nivel suficient 
de finanțare pentru acest program, astfel 
cum a solicitat Parlamentul în raportul 
său intermediar din 2018;

Or. en

Amendamentul 4
Leszek Miller, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută propunerea înaintată de 
Comisie privind un nou program specific 
de sprijinire a funcționării eficace a pieței 
unice, care reunește șase programe 
anterioare și numeroase măsuri din diferite 
domenii de politică;

1. salută propunerea înaintată de 
Comisie privind un nou program specific 
de sprijinire a funcționării eficace a pieței 
unice, care reunește șase programe 
anterioare și numeroase măsuri din diferite 
domenii de politică; sprijină punctul de 
vedere al Comisiei conform căruia piața 
unică reprezintă avantajul cel mai 
important al Uniunii pentru generarea 
unei creșteri economice pe o piață 
mondializată;

Or. en

Amendamentul 5
Dita Charanzová
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Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că dezvoltarea în 
continuare a pieței unice digitale trebuie 
să constituie o prioritate și în bugetul pe 
2021; atrage atenția asupra rolului 
important ce îi poate reveni programului 
Europa digitală în acest context;

Or. en

Amendamentul 6
Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că aproape toate sectoarele 
economiei europene au fost grav afectate 
de criza generată de COVID-19 și că, 
pentru o redresare de succes, consumatorii 
trebuie să își recapete încrederea în piața 
unică; este de părere că creditele alocate la 
rubrica 1 ar trebui să fie suficiente pentru a 
constitui o sursă solidă de finanțare 
dedicată inovării, infrastructurii strategice 
și transformării digitale, făcând piața unică 
mai puternică și mai rezilientă;

3. constată că aproape toate sectoarele 
economiei europene au fost grav afectate 
de criza generată de COVID-19 și că, 
pentru o redresare de succes, consumatorii 
trebuie să își recapete încrederea în piața 
unică, impunându-se confirmarea 
drepturilor lor, iar întreprinderile, mai 
ales IMM-urile, trebuie să fie susținute în 
cursul tranziției ecologice și digitale și în 
procesul dezvoltării de bunuri și servicii 
eco-inovatoare; este de părere că creditele 
alocate la rubrica 1 ar trebui să fie 
majorate pentru a putea constitui o sursă 
solidă de finanțare dedicată 
sustenabilității, inovării, infrastructurii 
strategice și transformării digitale, făcând 
piața unică mai puternică și mai rezilientă 
și transformând-o într-un element de bază 
pentru realizarea unei economii circulare, 
cu emisii nete de carbon zero și eficientă 
din punctul de vedere al consumului de 
resurse și de energie;

Or. en
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Amendamentul 7
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că aproape toate sectoarele 
economiei europene au fost grav afectate 
de criza generată de COVID-19 și că, 
pentru o redresare de succes, consumatorii 
trebuie să își recapete încrederea în piața 
unică; este de părere că creditele alocate la 
rubrica 1 ar trebui să fie suficiente pentru a 
constitui o sursă solidă de finanțare 
dedicată inovării, infrastructurii strategice 
și transformării digitale, făcând piața 
unică mai puternică și mai rezilientă;

3. constată că aproape toate sectoarele 
economiei europene au fost grav afectate 
de criza generată de COVID-19 și că, 
pentru o redresare de succes, consumatorii 
trebuie să își recapete încrederea în piața 
unică, în propriul viitor financiar și în 
faptul că întreprinderile le vor onora 
achizițiile; este de părere că creditele 
alocate la rubrica 1 ar trebui să fie 
suficiente pentru a constitui o sursă solidă 
de finanțare dedicată inovării, 
infrastructurii strategice și transformării 
digitale, precum și consolidării pieței 
unice pentru a o face mai puternică și mai 
rezilientă; subliniază că, pentru a mobiliza 
investițiile necesare, trebuie create 
sinergii între programul privind piața 
unică și fondul de redresare Next 
Generation EU;

Or. en

Amendamentul 8
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că aproape toate sectoarele 
economiei europene au fost grav afectate 
de criza generată de COVID-19 și că, 
pentru o redresare de succes, consumatorii 
trebuie să își recapete încrederea în piața 
unică; este de părere că creditele alocate la 
rubrica 1 ar trebui să fie suficiente pentru a 
constitui o sursă solidă de finanțare 
dedicată inovării, infrastructurii strategice 
și transformării digitale, făcând piața unică 

3. constată că aproape toate sectoarele 
economiei europene au fost grav afectate 
de criza generată de COVID-19 și că, 
pentru o redresare de succes, statele 
membre trebuie să respecte normele pieței 
interne, iar consumatorii trebuie să își 
recapete încrederea în piața unică; este de 
părere că creditele alocate la rubrica 1 ar 
trebui să fie suficiente pentru a constitui o 
sursă solidă de finanțare dedicată inovării, 
infrastructurii strategice și transformării 
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mai puternică și mai rezilientă; digitale, făcând piața unică mai puternică și 
mai rezilientă la nivel transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 9
Arba Kokalari

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că este necesar să fie 
consolidat și întărit programul privind 
piața unică drept un instrument esențial 
pentru crearea unei piețe interne mai 
puternice și facilitarea redresării 
economice după criza de COVID-19; 
subliniază, de asemenea, importanța 
îmbunătățirii competitivității 
întreprinderilor, mai ales a IMM-urilor, și 
importanța sprijinirii accesului acestora 
la piețe;

Or. en

Amendamentul 10
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. dată fiind criza generată de 
COVID-19, subliniază importanța unei 
politici solide în favoarea consumatorilor, 
care să le ofere acestora protecție și 
previzibilitate atât offline, cât și online, și 
întreprinderilor încrederea necesară pentru 
a-și furniza bunurile și serviciile pe piața 
internă;

4. observă că criza de COVID-19 a 
demonstrat dependența pieței unice a 
Uniunii de lanțurile de aprovizionare 
mondiale și de fabricanții mondiali, 
precum și pericolul lipsei unor standarde 
privind siguranța produselor și 
contrafacerea sau verificarea defectelor; 
subliniază, prin urmare, importanța unei 
politici solide în favoarea consumatorilor, 
care să le ofere acestora protecție și 
previzibilitate atât offline, cât și online, și 
întreprinderilor încrederea necesară pentru 
a-și furniza bunurile și serviciile pe piața 
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internă;

Or. en

Amendamentul 11
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. dată fiind criza generată de 
COVID-19, subliniază importanța unei 
politici solide în favoarea consumatorilor, 
care să le ofere acestora protecție și 
previzibilitate atât offline, cât și online, și 
întreprinderilor încrederea necesară pentru 
a-și furniza bunurile și serviciile pe piața 
internă;

4. dată fiind criza generată de 
COVID-19, subliniază importanța 
aprofundării în continuare a pieței unice, 
importanța reducerii birocrației care 
împiedică libera circulație a serviciilor și 
importanța dezvoltării pieței unice digitale 
și a unei politici corespunzătoare în 
favoarea consumatorilor, care să le ofere 
acestora protecție și previzibilitate atât 
offline, cât și online, și întreprinderilor 
încrederea necesară pentru a-și furniza 
bunurile și serviciile pe piața internă; 
politica în favoarea consumatorilor 
trebuie, însă, să fie echilibrată în raport 
cu alte obiective ale UE;

Or. en

Amendamentul 12
Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. dată fiind criza generată de 
COVID-19, subliniază importanța unei 
politici solide în favoarea consumatorilor, 
care să le ofere acestora protecție și 
previzibilitate atât offline, cât și online, și 
întreprinderilor încrederea necesară 
pentru a-și furniza bunurile și serviciile pe 

4. dată fiind criza generată de 
COVID-19, subliniază importanța unei 
politici solide în favoarea consumatorilor, 
care să le ofere acestora protecție și 
previzibilitate atât offline, cât și online, să 
le protejeze interesele și drepturile, 
siguranța și dreptul lor la informare și să 
îmbunătățească încrederea 
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piața internă; întreprinderilor pentru ca ele să își 
furnizeze bunurile și serviciile pe piața 
internă, asigurând monitorizarea piețelor 
și respectarea legislației UE printr-o 
finanțare corespunzătoare în cadrul 
programului privind piața unică;

Or. en

Amendamentul 13
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. dată fiind criza generată de 
COVID-19, subliniază importanța unei 
politici solide în favoarea consumatorilor, 
care să le ofere acestora protecție și 
previzibilitate atât offline, cât și online, și 
întreprinderilor încrederea necesară 
pentru a-și furniza bunurile și serviciile 
pe piața internă;

4. dată fiind criza generată de 
COVID-19, subliniază importanța 
asigurării unei libere circulații constante 
a bunurilor și serviciilor esențiale pe piața 
internă, a unei politici solide în favoarea 
consumatorilor, care să le ofere acestora 
protecție și previzibilitate atât offline, cât și 
online, și a coordonării rapide între statele 
membre în vederea aplicării unor restricții 
mai specifice în zonele de pericol de la 
nivel regional transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 14
Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. dată fiind criza generată de 
COVID-19, subliniază importanța unei 
politici solide în favoarea consumatorilor, 
care să le ofere acestora protecție și 
previzibilitate atât offline, cât și online, și 
întreprinderilor încrederea necesară pentru 
a-și furniza bunurile și serviciile pe piața 
internă;

4. dată fiind criza generată de 
COVID-19, subliniază importanța unei 
politici solide în favoarea consumatorilor, 
care să le ofere acestora protecție și 
previzibilitate atât offline, cât și online, și 
întreprinderilor încrederea necesară pentru 
a-și furniza bunurile și serviciile pe piața 
internă; subliniază, prin urmare, 
necesitatea soluționării problemei ce ține 
de nerespectarea tot mai frecventă pe 
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piețele online a standardelor Uniunii în 
materie de siguranță;

Or. en

Amendamentul 15
Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE
Brando Benifei, Leszek Miller, Adam Bielan, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Kateřina 
Konečná, Anne-Sophie Pelletier, Leszek Miller

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. observă că anul 2021 va fi primul 
an în care se va aplica programul privind 
piața unică; își repetă apelurile în acest 
sens, și anume de a se majora 
considerabil fondurile destinate 
obiectivului privind IMM-urile și de a se 
prevedea o linie bugetară separată și 
majorată pentru supravegherea pieței; 
consideră că criza de COVID-19 a 
accentuat caracterul stringent și 
pertinența acestor cerințe;

Or. en

Amendamentul 16
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută reformarea finanțării 
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei (MIE), pentru dezvoltarea unei 
infrastructuri paneuropene pe care să se 
bazeze buna funcționare a pieței unice;

5. observă că infrastructura 
transfrontalieră este coloana vertebrală a 
pieței unice, permițând bunurilor, 
serviciilor, întreprinderilor și cetățenilor 
să circule liber peste frontiere; salută, 
așadar, reformarea finanțării 
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei (MIE), pentru a investi în 
dezvoltarea unei infrastructuri paneuropene 
destinate transportului și rețelelor digitale 
și energetice și pentru a o dezvolta în 
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continuare; salută propunerea Comisiei 
referitoare la înființarea unui nou 
program privind Europa digitală, care să 
contureze și să sprijine transformarea 
digitală a societății și economiei 
europene, ceea ce va fi un element 
esențial pentru dezvoltarea pieței unice 
digitale, cu asigurarea simultană a 
securității consumatorilor europeni; 
consideră că finalizarea pieței unice 
digitale, care este una dintre prioritățile 
principale ale Uniunii, ar trebui să 
favorizeze tranziția digitală și ecologică a 
Uniunii în mod armonizat, fără a exclude 
pe nimeni;

Or. en

Amendamentul 17
Adam Bielan

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită să fie alocate resurse 
suplimentare pentru realizarea integrală a 
portalului digital unic, care ar putea să 
înregistreze întârzieri în mai multe state 
membre; observă că programele de e-
guvernare, care au ca scop modernizarea 
administrației publice și digitalizarea 
serviciilor publice, oferă o valoare 
adăugată tuturor participanților la piața 
unică, mai ales cetățenilor și 
întreprinderilor; reamintește necesitatea 
de a se aloca fonduri suficiente pentru a 
se putea declanșa proiecte ambițioase în 
acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 18
Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. sprijină Comisia în abordarea sa 
care vizează îmbunătățirea și consolidarea 
Programului „Vamă”; atrage însă atenția 
asupra întârzierilor acumulate în 
transpunerea planificată în practică a 
Codului vamal al Uniunii și, în acest sens, 
salută majorarea creditelor pentru linia 
bugetară 03 05 01;

6. sprijină Comisia în abordarea sa 
care vizează îmbunătățirea și consolidarea 
Programului „Vamă”; reamintește însă 
întârzierile acumulate în transpunerea 
planificată în practică a Codului vamal al 
Uniunii și regretă faptul că statele 
membre nu au suficiente resurse 
financiare și umane; salută, în acest sens, 
majorarea creditelor pentru linia bugetară 
03 05 01 și invită Comisia să aloce resurse 
suplimentare destinate autorităților 
vamale, pentru a le sprijini în 
soluționarea dificultăților apropiate legate 
de Brexit;

Or. en

Amendamentul 19
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sprijină Comisia în abordarea sa 
care vizează îmbunătățirea și consolidarea 
Programului „Vamă”; atrage însă atenția 
asupra întârzierilor acumulate în 
transpunerea planificată în practică a 
Codului vamal al Uniunii și, în acest sens, 
salută majorarea creditelor pentru linia 
bugetară 03 05 01;

6. subliniază cât este de important să 
se aloce fonduri adecvate tranziției către 
automatizarea completă a operațiunilor 
vamale, pentru ca întreprinderile 
europene să fie mai eficiente și să se 
simplifice mijloacele de protecție a 
consumatorilor; sprijină Comisia în 
abordarea sa care vizează îmbunătățirea și 
consolidarea Programului „Vamă”; 
reamintește însă întârzierile acumulate în 
transpunerea planificată în practică a 
Codului vamal al Uniunii și, în acest sens, 
salută majorarea creditelor pentru linia 
bugetară 03 05 01;

Or. en

Amendamentul 20
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sprijină Comisia în abordarea sa 
care vizează îmbunătățirea și consolidarea 
Programului „Vamă”; atrage însă atenția 
asupra întârzierilor acumulate în 
transpunerea planificată în practică a 
Codului vamal al Uniunii și, în acest sens, 
salută majorarea creditelor pentru linia 
bugetară 03 05 01;

6. sprijină Comisia în abordarea sa 
care vizează îmbunătățirea și consolidarea 
Programului „Vamă”; reamintește însă că 
Comisia și statele membre au acumulat 
deja întârzieri în transpunerea planificată 
în practică a Codului vamal al Uniunii și, 
în acest sens, salută majorarea creditelor 
pentru linia bugetară 03 05 01, ceea ce ar 
putea contribui la reducerea întârzierilor 
înregistrate în implementarea 
programului vamal;

Or. en

Amendamentul 21
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sprijină Comisia în abordarea sa 
care vizează îmbunătățirea și consolidarea 
Programului „Vamă”; atrage însă atenția 
asupra întârzierilor acumulate în 
transpunerea planificată în practică a 
Codului vamal al Uniunii și, în acest sens, 
salută majorarea creditelor pentru linia 
bugetară 03 05 01;

6. sprijină Comisia în abordarea sa 
care vizează îmbunătățirea și consolidarea 
instrumentului pentru sprijinirea 
financiară a echipamentelor de control 
vamal și a Programului „Vamă”; atrage 
însă atenția asupra întârzierilor acumulate 
în transpunerea planificată în practică a 
Codului vamal al Uniunii și, în acest sens, 
salută majorarea creditelor pentru linia 
bugetară 03 05 01;

Or. en

Amendamentul 22
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că principiul valorii 
adăugate europene ar trebui să reprezinte 
piatra de temelie a tuturor investițiilor 
finanțate de UE; subliniază că finanțarea 
acordată de Uniune trebuie să fie însoțită 
de rezultate măsurabile, și nu de simple 
evaluări ale produselor, ceea ce va 
permite compararea și clasarea diferitelor 
programe ale Uniuni în funcție de 
eficiența lor;

Or. en

Amendamentul 23
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. recunoaște că investițiile publice 
sunt limitate, deoarece reprezintă resurse 
limitate, finanțate în cea mai mare parte 
de contribuabili; subliniază necesitatea de 
a se stabili priorități în ceea ce privește 
investițiile publice, în funcție de eficiența 
acestora, pentru a sprijini creșterea 
economică;

Or. en

Amendamentul 24
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. propune să fie introdus principiul 
raportului calitate/preț, care să fie 
monitorizat sistematic și evaluat periodic, 
cu scopul de a îmbunătăți eficiența 
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tuturor cheltuielilor Uniunii, ceea ce va 
contribui la o mai mare eficacitate și la 
creșterea valorii adăugate pentru 
consumatorii europeni, astfel cum a 
recomandat în repetate rânduri și Curtea 
de Conturi;

Or. en

Amendamentul 25
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. repetă că eficientizarea 
cheltuielilor și realizarea unor evaluări 
corespunzătoare ar putea genera 
economii, din care se vor putea finanța 
activități viitoare;

Or. en

Amendamentul 26
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Punctul 6 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. solicită raționalizarea bugetului la 
toate nivelurile; subliniază că este 
important ca organismele care 
beneficiază de finanțare din partea UE să 
dea dovadă de responsabilitate și 
transparență;

Or. en
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Amendamentul 27
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Punctul 6 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6f. subliniază importanța respectării 
depline a recomandărilor Curții de 
Conturi, pentru a crește eficacitatea 
bugetului și a asigura un randament mai 
mare al investițiilor pentru cetățenii 
europeni; subliniază că bugetul trebuie să 
fie transparent, pe înțelesul cetățenilor 
Uniunii și bazat pe rezultate, pentru a 
spori eficiența și productivitatea 
instituțiilor publice;

Or. en


