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Amendamentul 1
Martí Grau i Segú

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiect de aviz Amendament

1. reamintește faptul că serviciile 
reprezintă mai mult de trei sferturi din 
economia europeană și că multe servicii 
sunt esențiale pentru concurență și inovație 
în alte părți ale sectorului serviciilor, 
precum și în industrie;

1. reamintește faptul că serviciile 
reprezintă mai mult de trei sferturi din 
economia europeană și că multe servicii 
sunt esențiale pentru concurență și inovație 
în alte sectoare ale sistemului productiv, 
cum ar fi industria și agricultura;

Or. es

Amendamentul 2
Martí Grau i Segú

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiect de aviz Amendament

1a. Pentru a se asigura un comerț cu 
servicii echitabil, este necesară 
garantarea respectării principiilor 
menționate la articolul 2 din Tratatul CE;

Or. es

Amendamentul 3
Maria Matsouka

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiect de aviz Amendament

2. consideră că o piață internă care 
funcționează eficient în sectorul serviciilor 
este importantă pentru competitivitatea 

2. consideră că o piață internă care 
funcționează eficient în sectorul serviciilor 
este importantă pentru competitivitatea 
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globală a întreprinderilor din UE; 
subliniază că punerea în aplicare corectă și 
la timp, precum și transpunerea legislației 
comunitare, inclusiv a Directivei 
2006/123/CE privind serviciile în cadrul 
pieței interne1, sunt importante în acest 
sens;

globală a întreprinderilor din UE; 
subliniază că punerea în aplicare corectă și 
la timp este importantă în acest sens;

Or. el

Amendamentul 4
Maria Matsouka

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiect de aviz Amendament

3. consideră că o politică ambițioasă 
privind întreprinderile, în special Actul 
european pentru întreprinderile mici, ar 
putea consolida competitivitatea IMM-
urilor;  solicită ca inițiativa viitoare să 
acopere, de asemenea, necesitățile 
sectorului serviciilor și să favorizeze 
crearea unui instrument legislativ;

3. consideră că o politică echilibrată 
privind întreprinderile, în special Actul 
european pentru întreprinderile mici, ar 
putea consolida competitivitatea IMM-
urilor;  solicită ca inițiativa viitoare să 
acopere, de asemenea, necesitățile 
sectorului serviciilor și să favorizeze 
crearea unui instrument legislativ;

Or. el

Amendamentul 5
Martí Grau i Segú

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiect de aviz Amendament

4. reamintește importanța serviciilor 
pentru economia europeană și își exprimă 
îngrijorarea legată de absența progreselor 
privind serviciile în actuala rundă de 

eliminat

                                               
1 JO L 376, 29.12.2006, p. 36.
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negocieri în cadrul Organizației Mondiale 
a Comerțului;

Or. es

Amendamentul 6
Martí Grau i Segú

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiect de aviz Amendament

4a. subliniază că libertatea de stabilire și 
libera circulație a serviciilor nu trebuie să 
oblige statele membre să liberalizeze 
serviciile de interes economic general sau 
să privatizeze organismele publice care 
furnizează acest gen de servicii; trebuie să 
se țină seama de acest lucru pentru a 
garanta progrese în actuala rundă de 
negocieri în cadrul Organizației Mondiale 
a Comerțului (OMC);

Or. es

Amendamentul 7
Maria Matsouka

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiect de aviz Amendament

5. observă că lipsa lucrătorilor calificați 
reprezintă o provocare nouă pentru sectorul 
serviciilor în Europa și că trebuie să se 
creeze măsuri pentru combaterea acestui 
fenomen, inter alia prin simplificarea 
procedurilor legate de acordare a 
permiselor de lucru; încurajează ferm 
statele membre să promoveze principiile 
de flexecuritate, astfel cum s-a subliniat 
în rezoluția Parlamentului din 29 

5. observă că lipsa lucrătorilor calificați 
reprezintă o provocare nouă pentru sectorul 
serviciilor în Europa și că trebuie să se 
creeze măsuri pentru combaterea acestui 
fenomen, inter alia prin intermediul 
educației și formării continue pentru 
lucrători;
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noiembrie 2007 privind principiile 
comune ale flexecurității;

Or. el

Amendamentul 8
Maria Matsouka

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiect de aviz Amendament

5a. consideră că este necesar să se 
revizuiască de urgență Directiva 96/71/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului din 16 decembrie 1996 privind 
detașarea lucrătorilor în cadrul prestării 
de servicii, pentru a garanta respectarea 
drepturilor lucrătorilor în legătură cu 
libera circulație a serviciilor în UE;

______________
JO L 18, 21.1.1997, p. 1.

Or. el

Amendamentul 9
Martí Grau i Segú

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiect de aviz Amendament

7. salută accentul pus de Comisie pe 
garantarea faptului că efectele pozitive ale 
globalizării sunt transmise consumatorilor; 
subliniază faptul că o concurență loială în 
sectorul serviciilor este crucială pentru a se 
asigura că consumatorii beneficiază de 
piața deschisă europeană.

7. salută accentul pus de Comisie pe 
garantarea faptului că efectele pozitive ale 
globalizării sunt transmise consumatorilor, 
în paralel cu evitarea impactului uneori 
defavorabil al globalizării, care conduce 
la creșterea inegalităților între persoane și 
încurajează concentrarea avuției; 
subliniază faptul că o concurență loială în 
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sectorul serviciilor este crucială pentru a se 
asigura că consumatorii beneficiază de 
piața deschisă europeană.

Or. es

Amendamentul 10
Maria Matsouka

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiect de aviz Amendament

7. salută accentul pus de Comisie pe 
garantarea faptului că efectele pozitive ale 
globalizării sunt transmise consumatorilor; 
subliniază faptul că o concurență loială în 
sectorul serviciilor este crucială pentru a se 
asigura că consumatorii beneficiază de 
piața deschisă europeană.

7. salută accentul pus de Comisie pe 
garantarea faptului că efectele pozitive ale 
globalizării sunt transmise consumatorilor; 
subliniază faptul că, împreună cu un nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor, o 
concurență loială în sectorul serviciilor este 
crucială pentru a se asigura că 
consumatorii beneficiază de piața deschisă 
europeană.

Or. el

Amendamentul 11
Maria Matsouka

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiect de aviz Amendament

7a. subliniază necesitatea unei directive-
cadru comunitare privind serviciile 
publice care să țină seama de caracterul 
deosebit al serviciilor publice și să 
garanteze protecția acestora în beneficiul 
tuturor cetățenilor europeni.

Or. el
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Amendamentul 12
Martí Grau i Segú

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiect de aviz Amendament

7a. comerțul cu servicii în cadrul pieței 
interne trebuie să evolueze într-o 
asemenea manieră încât să garanteze 
coeziunea socială în Uniunea Europeană 
și să asigure servicii publice de înaltă 
calitate, garantând o monitorizare mai 
eficientă a standardelor serviciilor. 

Or. es
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