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Amendamentul 1 

Bas Eickhout 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

3. salută deschiderea negocierilor pentru 
un nou acord interinstituțional privind o 

mai bună reglementare; este de părere că 
acest lucru ar trebui să ducă la 
îmbunătățirea calității procesului de 
elaborare a actelor legislative din cadrul 
Comisiei, la consolidarea evaluărilor sale 
de impact privind proiectele legislative, 
inclusiv a evaluărilor de impact 
economice, sociale, de mediu și legate de 
IMM-uri, și, acolo unde este necesar, la 
utilizarea regulamentelor și nu a 
directivelor, în conformitate cu principiile 
subsidiarității și proporționalității; 
așteaptă de la Comisie să trateze în mod 

egal cele două componente ale autorității 
legislative în ceea ce privește informarea și 

documentarea pe care le asigură pe tot 
parcursul procesului legislativ; se așteaptă 
la consolidarea angajamentului privind 

asigurarea unei consultări 
interinstituționale adecvate, luarea deplină 

în considerare a propunerilor și 
recomandărilor Parlamentului și furnizarea 
unor justificări detaliate pentru fiecare 

propunere avută în vedere; reamintește că 
programarea multianuală, convenită de cele 

trei instituții, ar trebui să asigure cadrul 
programului de lucru anual și ar trebui să 

3. ia act de deschiderea negocierilor pentru 
un nou acord interinstituțional privind o 

mai bună reglementare și de obiectivele 
acestuia de a îmbunătăți calitatea 
procesului de elaborare a actelor legislative 
din cadrul Comisiei și de a consolida 
evaluările sale de impact privind proiectele 

legislative, inclusiv evaluările de impact 
economice, sociale, de mediu; așteaptă de 
la Comisie să trateze în mod egal cele două 
componente ale autorității legislative în 
ceea ce privește informarea și 

documentarea pe care le asigură pe tot 
parcursul procesului legislativ; se așteaptă 
la consolidarea angajamentului privind 

asigurarea unei consultări 
interinstituționale adecvate, luarea deplină 

în considerare a propunerilor și 
recomandărilor Parlamentului și furnizarea 
unor justificări detaliate pentru fiecare 

propunere avută în vedere; reamintește că 
programarea multianuală, convenită de cele 

trei instituții, ar trebui să asigure cadrul 
programului de lucru anual și ar trebui să 
reprezinte baza pentru discuțiile referitoare 

la programul de lucru anual specific; 
amintește că este de părere că 

îmbunătățirea reglementării nu ar trebui 
considerată o metodă de scădere a 
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reprezinte baza pentru discuțiile referitoare 
la programul de lucru anual specific; 
amintește că este de părere că 

îmbunătățirea reglementării nu ar trebui 
considerată o metodă de scădere a 

importanței domeniilor ce țin de 
competențele UE și că deciziile politice din 
cadrul procesului decizional democratic ar 

trebui să aibă prioritate față de evaluările 
tehnice;  

importanței domeniilor ce țin de 
competențele UE și că deciziile politice din 
cadrul procesului decizional democratic ar 

trebui să aibă prioritate față de evaluările 
tehnice; 

Or. en 
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Amendamentul 2 

Bas Eickhout 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 4 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

4. îndeamnă Comisia să crească în 

continuare coerența programului său 
legislativ și să îmbunătățească evaluările 
de impact independente ale proiectelor de 
acte legislative prin includerea unui test 
privind IMM-urile și a unui test privind 
competitivitatea, aceste măsuri 
contribuind la eliminarea birocrației la 
toate nivelurile – european, național și 
regional – și pentru toți actorii economici și 
cetățeni în existența lor cotidiană și 

susținând astfel stimularea creării de locuri 
de muncă, respectând, totodată, standardele 
sociale și de mediu; consideră că IMM-

urile și microîntreprinderile nu ar trebui să 
se confrunte cu sarcini inutile atunci când 

pun în aplicare legislația și respectă 
normele; invită Comisia să urmărească o 
simplificare maximă și, dacă e posibil, să 

promoveze folosirea deplină a soluțiilor 
digitale, pentru a facilita punerea în 

aplicare a normelor UE; consideră că, 
atunci când se dovedesc nepotrivite pentru 
întreprinderile mici, directivele și 

regulamentele ar putea necesita o revizuire 
pentru a se evita împovărarea IMM-urilor; 
solicită ca microîntreprinderile să fie 
scutite, pe cât posibil, de aplicarea tuturor 

4. îndeamnă Comisia să crească în 

continuare coerența programului său 
legislativ, contribuind la eliminarea 
sarcinilor administrative inutile - la toate 
nivelurile – european, național și regional – 
și pentru toți actorii economici și cetățeni 

în existența lor cotidiană și susținând astfel 
stimularea creării de locuri de muncă, 
respectând, totodată, standardele sociale și 
de mediu; consideră că IMM-urile și 
microîntreprinderile nu ar trebui să se 

confrunte cu sarcini inutile atunci când pun 
în aplicare legislația și respectă normele; 
invită Comisia să urmărească o 

simplificare maximă și, dacă e posibil, să 
promoveze folosirea deplină a soluțiilor 

digitale, pentru a facilita punerea în 
aplicare a normelor UE; consideră că, 
atunci când se dovedesc nepotrivite pentru 

întreprinderile mici, directivele și 
regulamentele ar putea necesita o revizuire 

pentru a se evita împovărarea IMM-urilor; 
susține luarea în considerare a aplicării 
unor dispoziții adaptate și a unor regimuri 
mai puțin stricte pentru IMM-uri, precum 
și a unor posibile scutiri pentru 
microîntreprinderi, în cazul în care se 
poate demonstra că acest lucru nu 
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actelor legislative împovărătoare, în 
special pentru a încuraja întreprinderile 
nou-înființate și întreprinzătorii; 

subminează eficiența legislației și că 
derogările sau regimurile mai puțin stricte 
nu favorizează fragmentarea și nu 
îngreunează accesul lor la piața internă;  

Or. en 
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Amendamentul 3 

Bas Eickhout 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 5 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

5. invită Comisia ca, în contextul 

Programului privind o reglementare 
adecvată și funcțională (REFIT), să 
prezinte o listă de acte legislative și 
propuneri ce trebuie revizuite sau abrogate 
atunci când se pare că pertinența lor sau 

valoarea lor adăugată pentru UE nu mai 
este garantată și când acestea sunt depășite 
sau nu mai deservesc scopul inițial; 
subliniază însă că REFIT nu trebuie folosit 
ca pretext pentru reducerea nivelului de 

ambiție în ceea ce privește aspectele de 
importanță vitală, pentru dereglementarea 
sau scăderea standardelor sociale și de 

mediu; consideră că simplificarea are 
legătură cu calitatea și nu cu obiectivele 
cantitative; ia act de obiectivul de a 
reduce sarcina administrativă și 
birocratică și costurile conexe ale noilor 
propuneri pentru întregul ciclu politic, 
inclusiv pentru transpunere, 
implementare și aplicare; solicită să se 
facă reduceri semnificative pentru a se 
iniția condiții mai bune pentru crearea de 

noi locuri de muncă, menținerea locurilor 
de muncă în Europa și readucerea locurilor 

de muncă, stimulând concurența și 

5. invită Comisia ca, în contextul 

Programului privind o reglementare 
adecvată și funcțională (REFIT), să 

prezinte o listă de acte legislative și 
propuneri ce trebuie revizuite sau abrogate 
atunci când se pare că pertinența lor sau 

valoarea lor adăugată pentru UE nu mai 
este garantată și când acestea sunt depășite 
sau nu mai deservesc scopul inițial; 
subliniază însă că REFIT nu trebuie folosit 
ca pretext pentru reducerea nivelului de 

ambiție în ceea ce privește aspectele de 
importanță vitală, pentru dereglementarea 
sau scăderea standardelor sociale și de 

mediu; consideră că, pentru IMM-uri și 
cetățeni, este importantă o legislație de o 
calitate, transparență, echitate și 
simplitate sporite; îndeamnă Comisia să 
transmită un semnal prin care să indice 
că este dispusă să depună eforturi în 
vederea unei reglementări cu adevărat 
mai bune, nu numai a dereglementării; 
consideră că îmbunătățirea standardelor 
de mediu și sociale, nu reducerea lor, va 
contribui la soluționarea crizei, inițierea 
unor condiții mai bune pentru crearea de 

noi locuri de muncă, menținerea locurilor 
de muncă în Europa și readucerea locurilor 
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creșterea durabilă; de muncă, stimulând concurența și 
creșterea durabilă; 

Or. en 
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Amendamentul 4 

Bas Eickhout 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 46 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

46. salută publicarea unui nou pachet 
privind politica fiscală și solicită Comisiei 
să dea dovadă de ambiție în ceea ce 

privește asigurarea unui sistem fiscal 
echitabil, bazat pe principiul conform 
căruia impozitele trebuie plătite în țara în 

care se generează profit, evitând 
denaturarea pieței interne și concurența 
neloială; 

46. salută ca primă etapă publicarea unui 
nou pachet privind politica fiscală și 
solicită Comisiei să dea dovadă de ambiție 

în ceea ce privește asigurarea unui sistem 
fiscal echitabil, bazat pe principiul conform 
căruia impozitele trebuie plătite în țara în 

care se generează profit, evitând 
denaturarea pieței interne și concurența 
neloială; solicită, pentru întreprinderile 
multinaționale, o raportare defalcată pe 
țări publică și obligatorie; invită Comisia 
să legifereze cu privire la o definiție a 
substanței economice și a sediului 
permanent și să reglementeze tratamentul 
cercetării și dezvoltării și, în special, 
regimul fiscal favorabil pentru brevete; 

Or. en 

 

 


