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Amendamentul 1
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât piaţa internă a serviciilor 
trebuie să se dezvolte pe deplin, păstrând 
în acelaşi timp modelul social european,

A. întrucât piaţa internă a serviciilor 
trebuie să se dezvolte pe deplin,

Or.en

Amendamentul 2
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Considerentul A 

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât piaţa internă a serviciilor 
trebuie să se dezvolte pe deplin, păstrând 
în acelaşi timp modelul social european,

A. întrucât dezvoltarea pieţei interne a 
serviciilor nu trebuie să submineze
modelul social european, în special în ceea 
ce priveşte asigurarea unor locuri de 
muncă decente şi stabile şi o securitate 
socială universală,

Or.pt

Amendamentul 3
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Proiect de aviz
Considerentul A 

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât piaţa internă a serviciilor 
trebuie să se dezvolte pe deplin, păstrând în 

A. întrucât piaţa internă a serviciilor 
trebuie să se dezvolte pe deplin, păstrând în 
acelaşi timp modelul social european, şi 
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acelaşi timp modelul social european, întrucât Directiva privind serviciile aduce 
o contribuţie preţioasă în acest sens,

Or.de

Amendamentul 4
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Considerentul A 

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât piaţa internă a serviciilor 
trebuie să se dezvolte pe deplin, păstrând în 
acelaşi timp modelul social european,

A. întrucât piaţa internă a serviciilor 
trebuie să se dezvolte pe deplin, păstrând în 
acelaşi timp modelul social european şi 
garantând locuri de muncă decente,

Or.en

Amendamentul 5
Ole Christensen

Proiect de aviz
Considerentul A 

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât piaţa internă a serviciilor 
trebuie să se dezvolte pe deplin, păstrând în 
acelaşi timp modelul social european,

A. întrucât piaţa internă a serviciilor 
trebuie să se dezvolte pe deplin, păstrând în 
acelaşi timp modelul social european fără 
a-l afecta,

Or.da
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Amendamentul 6
Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner, Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât Directiva privind serviciile 
uşurează semnificativ desfăşurarea 
activităţilor profesionale, dezvoltarea 
unor noi domenii de activitate şi 
recrutarea de personal nou în alte state 
membre, în special în cazul persoanelor 
care desfăşoară activităţi independente şi 
al întreprinderilor mici şi mijlocii, 

Or.de

Amendamentul 7
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât punerea în aplicare a 
Directivei privind serviciile este în 
continuare un instrument esenţial pentru 
realizarea pieţei interne,

Or.en

Amendamentul 8
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât sectorul serviciilor a devenit 
sectorul cel mai important al Uniunii 
Europene, iar cererea în creştere din 
ultimul deceniu a determinat crearea netă 
de locuri de muncă în sectorul serviciilor 
în cea mai mare parte a zonei euro,

Or.en

Amendamentul 9
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât sectorul serviciilor reprezintă 
70% din locurile de muncă şi din PIB la 
nivelul Uniunii Europene,

Or.en

Amendamentul 10
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât dinamizarea sectorului 
serviciilor şi intensificarea utilizării forţei 
de muncă în acest sector ar putea 
contribui la menţinerea creşterii 
economice,

Or.en
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Amendamentul 11
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. speră că Directiva privind serviciile va 
avea într-adevăr un impact pozitiv în ceea 
ce priveşte crearea de locuri de muncă şi 
îmbunătăţirea calităţii şi securităţii 
serviciilor oferite;

1. speră că Directiva privind serviciile va fi 
pusă în aplicare numai atunci când va 
avea un impact pozitiv în ceea ce priveşte 
crearea de locuri de muncă decente şi 
sigure şi îmbunătăţirea calităţii şi 
securităţii serviciilor oferite;

Or.pt

Amendamentul 12
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. speră că Directiva privind serviciile va 
avea într-adevăr un impact pozitiv în ceea 
ce priveşte crearea de locuri de muncă şi 
îmbunătăţirea calităţii şi securităţii 
serviciilor oferite;

1. speră că Directiva privind serviciile va 
avea într-adevăr un impact pozitiv în ceea 
ce priveşte crearea de locuri de muncă şi 
îmbunătăţirea calităţii şi securităţii 
serviciilor oferite, precum şi luarea în 
considerare a tuturor caracteristicilor şi 
sistemelor de reglementare a locurilor de 
muncă şi serviciilor;

Or.en
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Amendamentul 13
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. speră că Directiva privind serviciile va 
avea într-adevăr un impact pozitiv în ceea 
ce priveşte crearea de locuri de muncă şi 
îmbunătăţirea calităţii şi securităţii 
serviciilor oferite;

1. este ferm convins că Directiva privind 
serviciile va avea într-adevăr un impact 
pozitiv în ceea ce priveşte crearea de locuri 
de muncă şi îmbunătăţirea calităţii şi 
securităţii serviciilor oferite;

Or.en

Amendamentul 14
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. speră că Directiva privind serviciile va 
avea într-adevăr un impact pozitiv în ceea 
ce priveşte crearea de locuri de muncă şi 
îmbunătăţirea calităţii şi securităţii 
serviciilor oferite;

1. se îndoieşte că Directiva privind 
serviciile va avea într-adevăr un impact 
pozitiv în ceea ce priveşte crearea de locuri 
de muncă şi îmbunătăţirea calităţii şi 
securităţii serviciilor oferite;

Or.en

Amendamentul 15
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. speră că Directiva privind serviciile va 
avea într-adevăr un impact pozitiv în ceea 
ce priveşte crearea de locuri de muncă şi 

1. speră că Directiva privind serviciile va 
avea într-adevăr un impact pozitiv în ceea 
ce priveşte crearea de locuri de muncă şi 
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îmbunătăţirea calităţii şi securităţii 
serviciilor oferite;

îmbunătăţirea calităţii şi securităţii 
serviciilor oferite, precum şi lărgirea 
ofertei acestora;

Or.en

Amendamentul 16
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. speră că Directiva privind serviciile va 
avea într-adevăr un impact pozitiv în ceea 
ce priveşte crearea de locuri de muncă şi 
îmbunătăţirea calităţii şi securităţii 
serviciilor oferite;

1. speră că Directiva privind serviciile va 
avea într-adevăr un impact pozitiv în ceea 
ce priveşte crearea de locuri de muncă 
durabile şi de calitate şi îmbunătăţirea 
calităţii şi securităţii serviciilor oferite;

Or.fr

Amendamentul 17
Ole Christensen

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. speră că Directiva privind serviciile va 
avea într-adevăr un impact pozitiv în ceea 
ce priveşte crearea de locuri de muncă şi 
îmbunătăţirea calităţii şi securităţii 
serviciilor oferite;

1. speră că Directiva privind serviciile va 
avea într-adevăr un impact pozitiv în ceea 
ce priveşte crearea de locuri de muncă 
decente şi îmbunătăţirea calităţii şi 
securităţii serviciilor oferite;

Or.da
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Amendamentul 18
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. speră că Directiva privind serviciile va 
avea într-adevăr un impact pozitiv în ceea 
ce priveşte crearea de locuri de muncă şi 
îmbunătăţirea calităţii şi securităţii 
serviciilor oferite;

1. speră că Directiva privind serviciile va 
avea într-adevăr un impact pozitiv în ceea 
ce priveşte crearea de locuri de muncă de 
calitate şi îmbunătăţirea calităţii şi 
securităţii serviciilor oferite;

Or.de

Amendamentul 19
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. speră că Directiva privind serviciile va 
avea într-adevăr un impact pozitiv în ceea 
ce priveşte crearea de locuri de muncă şi 
îmbunătăţirea calităţii şi securităţii 
serviciilor oferite;

1. presupune că Directiva privind 
serviciile va avea într-adevăr un impact 
pozitiv în ceea ce priveşte crearea de locuri 
de muncă şi îmbunătăţirea calităţii şi 
securităţii serviciilor oferite;

Or.de

Amendamentul 20
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că obiectivul principal al 
Directivei privind serviciile este de a crea 
oportunităţi pe piaţă şi de a reduce 
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birocraţia restrictivă, permiţând 
întreprinderilor şi consumatorilor din 
întreaga Uniune Europeană să 
beneficieze de efectele concurenţei şi de 
posibilitatea de a alege în cadrul 
sectorului serviciilor;

Or.en

Amendamentul 21
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că pentru a realiza pe deplin 
obiectivele Directivei privind serviciile 
este necesară o transpunere completă, 
coerentă şi în timp util a acesteia;

Or.en

Amendamentul 22
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că Directiva privind 
serviciile ar trebui să întărească 
securitatea socială şi drepturile 
lucrătorilor şi să asigure condiţii de 
muncă echitabile pentru toţi cetăţenii 
Uniunii Europene;

Or.en
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Amendamentul 23
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reaminteşte că Directiva privind 
serviciile trebuie interpretată în lumina 
noilor dispoziţii ale tratatelor, în special a 
articolului 3 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, a clauzei sociale orizontale de 
la articolul 9 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (Tratatul 
FUE), a articolului 14 din Tratatul FUE, a 
Protocolului nr. 26 anexat tratatelor şi a 
Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

2. reaminteşte că Directiva privind 
serviciile trebuie interpretată în lumina 
noilor dispoziţii ale tratatelor, în special a 
articolului 3 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, a clauzei sociale orizontale de 
la articolul 9 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), a 
articolului 14 din TFUE, a Protocolului nr. 
26 anexat tratatelor şi a Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene;
subliniază că dreptul la servicii din UE 
trebuie contraechilibrat cu drepturile 
individuale şi colective ale salariaţilor; 
subliniază că este necesar să se precizeze, 
printre altele, la nivelul legislaţiei 
primare, că drepturile fundamentale 
generale, inclusiv drepturile 
fundamentale sociale, nu sunt 
subordonate pieţei interne;

Or.de

Amendamentul 24
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că directiva trebuie 
interpretată şi în lumina hotărârilor 
Curţii de Justiţie în cauzele Viking, Laval 
şi Rüffert şi că revizuirea Directivei 
privind detaşarea lucrătorilor este 
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esenţială pentru buna punere în aplicare 
a Directivei privind serviciile;

Or.fr

Amendamentul 25
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reaminteşte că directiva a exclus o serie 
de domenii din sfera sa de aplicare, în 
special serviciile neeconomice de interes 
general, serviciile de îngrijire medicală şi 
cea mai mare parte a serviciilor sociale; 
adaugă că directiva nu se aplică dreptului 
muncii şi nu afectează nici legislaţiile 
statelor membre în materie de securitate 
socială;

3. reaminteşte că directiva a exclus o serie 
de domenii din sfera sa de aplicare, în 
special serviciile neeconomice de interes 
general, serviciile de îngrijire medicală şi 
cea mai mare parte a serviciilor sociale; 
invită Comisia să îşi exercite dreptul de 
iniţiativă şi să prezinte de urgenţă o 
propunere de directivă privind serviciile 
de interes general şi serviciile sociale de 
interes general; adaugă că directiva nu se 
aplică dreptului muncii şi nu afectează nici 
legislaţiile statelor membre în materie de 
securitate socială;

Or.de

Amendamentul 26
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reaminteşte că directiva a exclus o serie 
de domenii din sfera sa de aplicare, în 
special serviciile neeconomice de interes 
general, serviciile de îngrijire medicală şi 
cea mai mare parte a serviciilor sociale; 

3. reaminteşte că directiva a exclus o serie 
de domenii din sfera sa de aplicare, în 
special serviciile neeconomice de interes 
general, serviciile de îngrijire medicală şi 
cea mai mare parte a serviciilor sociale; 



PE448.887v01-00 14/29 AM\830892RO.doc

RO

adaugă că directiva nu se aplică dreptului 
muncii şi nu afectează nici legislaţiile 
statelor membre în materie de securitate 
socială;

invită Comisia să monitorizeze impactul 
Directivei privind serviciile asupra 
serviciilor de interes general; subliniază 
necesitatea unei securităţi juridice pentru 
serviciile de interes general; adaugă că 
directiva nu se aplică dreptului muncii şi 
nu afectează nici legislaţiile statelor 
membre în materie de securitate socială;
invită statele membre să raporteze toate 
cazurile în care Directiva privind 
serviciile afectează dreptul muncii sau 
intră în conflict cu dreptul muncii; invită 
Comisia să monitorizeze cu atenţie 
impactul Directivei privind serviciile 
asupra dreptului muncii şi să se asigure 
că activităţile incluse în directivă nu 
creează conflicte de drept şi nu reduc 
drepturile existente;

Or.en

Amendamentul 27
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reaminteşte că directiva a exclus o serie 
de domenii din sfera sa de aplicare, în 
special serviciile neeconomice de interes 
general, serviciile de îngrijire medicală şi 
cea mai mare parte a serviciilor sociale; 
adaugă că directiva nu se aplică dreptului 
muncii şi nu afectează nici legislaţiile 
statelor membre în materie de securitate 
socială;

3. reaminteşte că directiva a exclus o serie 
de domenii din sfera sa de aplicare, în 
special serviciile neeconomice de interes 
general, serviciile de îngrijire medicală şi 
cea mai mare parte a serviciilor sociale; 
adaugă că directiva nu se aplică dreptului 
muncii şi nu afectează nici legislaţiile 
statelor membre în materie de securitate 
socială, respectând totodată propunerile 
de derogare ale statelor membre; 

Or.pt
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Amendamentul 28
Ole Christensen

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că, în ultimii ani, au existat o 
serie de probleme pe piaţa internă, în 
special în ceea ce priveşte libertatea de 
circulaţie, iar Directiva privind detaşarea 
lucrătorilor, de exemplu, a fost cauza 
unor probleme în mai multe state 
membre; invită atât statele membre, cât şi 
instituţiile UE să îşi continue eforturile în 
vederea soluţionării acestor probleme şi 
subliniază, în această privinţă, că piaţa 
internă nu ar trebui să aibă întâietate în 
faţa modelului social european sau să fie 
mai importantă decât acesta;    

Or.da

Amendamentul 29
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că serviciile Comisiei 
trebuie să integreze drepturile 
fundamentale în toate actele legislative 
privind piaţa unică; acest lucru ar 
garanta că punerea în aplicare a 
libertăţilor economice fundamentale 
aferente pieţei unice nu afectează 
drepturile de negociere colectivă şi dreptul 
la grevă, astfel cum sunt definite în 
legislaţia naţională;

Or.en
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Amendamentul 30
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că există în continuare 
probleme privind clarificarea limitelor 
sferei de aplicare a directivei; consideră că 
o directivă care să definească în mod clar 
conceptele de „servicii comerciale”, 
„servicii de interes economic general” şi 
„servicii sociale de interes general”
rămâne necesară mai mult ca oricând 
pentru a delimita cu precizie sfera de 
aplicare a Directivei privind serviciile, 
precum şi dreptul aplicabil serviciilor 
excluse din această directivă, în special în 
ceea ce priveşte sistemele de autorizare;

4. consideră că există în continuare 
probleme privind clarificarea limitelor 
sferei de aplicare a directivei; consideră, în 
special, că există o lipsă de claritate în 
ceea ce priveşte excluderea serviciilor 
sociale din domeniul de aplicare; 
consideră că o directivă care să definească 
în mod clar conceptul de servicii de interes 
general rămâne necesară mai mult ca 
oricând pentru a delimita cu precizie sfera 
de aplicare a Directivei privind serviciile, 
precum şi dreptul aplicabil serviciilor 
excluse din această directivă, în special în 
ceea ce priveşte sistemele de autorizare, 
precum şi pentru a proteja serviciile 
sociale de interes general de aplicarea 
normelor privind concurenţa;

Or.en

Amendamentul 31
Marian Harkin, Dirk Sterckx, Elizabeth Lynne

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că există în continuare 
probleme privind clarificarea limitelor 
sferei de aplicare a directivei; consideră că 
o directivă care să definească în mod clar 
conceptele de „servicii comerciale”, 
„servicii de interes economic general” şi 

4. consideră că există în continuare 
probleme privind clarificarea limitelor 
sferei de aplicare a directivei; consideră că 
o revizuire cuprinzătoare a domeniului de 
aplicare al directivei va spori eficacitatea 
şi eficienţa sectorului serviciilor din UE, 
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„servicii sociale de interes general” 
rămâne necesară mai mult ca oricând 
pentru a delimita cu precizie sfera de 
aplicare a Directivei privind serviciile, 
precum şi dreptul aplicabil serviciilor 
excluse din această directivă, în special în 
ceea ce priveşte sistemele de autorizare;

precum şi cele ale dreptului aplicabil 
serviciilor excluse din această directivă, în 
special în ceea ce priveşte sistemele de 
autorizare;

Or.en

Amendamentul 32
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că există în continuare 
probleme privind clarificarea limitelor 
sferei de aplicare a directivei; consideră că 
o directivă care să definească în mod clar
conceptele de „servicii comerciale”, 
„servicii de interes economic general” şi 
„servicii sociale de interes general” 
rămâne necesară mai mult ca oricând 
pentru a delimita cu precizie sfera de 
aplicare a Directivei privind serviciile, 
precum şi dreptul aplicabil serviciilor 
excluse din această directivă, în special în 
ceea ce priveşte sistemele de autorizare;

4. invită Comisia să prezinte clarificări 
mai exacte privind sfera de aplicare a 
directivei, în special în ceea ce priveşte 
noţiunile de „activităţi economice”, 
„servicii de interes economic general” şi 
„servicii sociale de interes general”,
precum şi în ceea ce priveşte aplicarea 
directivei sistemelor de autorizare în 
domeniul serviciilor sociale de interes 
general;

Or.en

Amendamentul 33
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Proiect de aviz
Punctul 4 
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că există în continuare 
probleme privind clarificarea limitelor 
sferei de aplicare a directivei; consideră că 
o directivă care să definească în mod clar
conceptele de „servicii comerciale”, 
„servicii de interes economic general” şi 
„servicii sociale de interes general” 
rămâne necesară mai mult ca oricând 
pentru a delimita cu precizie sfera de 
aplicare a Directivei privind serviciile, 
precum şi dreptul aplicabil serviciilor 
excluse din această directivă, în special în 
ceea ce priveşte sistemele de autorizare;

4. consideră că există în continuare 
probleme privind clarificarea limitelor 
sferei de aplicare a directivei; consideră că 
sunt necesare definiţii clare ale 
conceptelor de „servicii comerciale”, 
„servicii de interes economic general” şi 
„servicii sociale de interes general” pentru 
a delimita cu precizie sfera de aplicare a 
Directivei privind serviciile, precum şi 
dreptul aplicabil serviciilor excluse din 
această directivă, în special în ceea ce 
priveşte sistemele de autorizare;

Or.de

Amendamentul 34
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că există în continuare 
probleme privind clarificarea limitelor 
sferei de aplicare a directivei; consideră că 
o directivă care să definească în mod clar 
conceptele de „servicii comerciale”, 
„servicii de interes economic general” şi 
„servicii sociale de interes general” rămâne 
necesară mai mult ca oricând pentru a 
delimita cu precizie sfera de aplicare a 
Directivei privind serviciile, precum şi 
dreptul aplicabil serviciilor excluse din 
această directivă, în special în ceea ce 
priveşte sistemele de autorizare;

4. consideră că există în continuare 
probleme privind clarificarea limitelor 
sferei de aplicare a directivei, iar în acest 
scop ar trebui efectuată o evaluare 
aprofundată în statele membre privind 
experienţele acestora; consideră că o 
directivă care să definească în mod clar 
conceptele de „servicii comerciale”, 
„servicii de interes economic general” şi 
„servicii sociale de interes general” rămâne 
necesară mai mult ca oricând pentru a 
delimita cu precizie sfera de aplicare a 
Directivei privind serviciile, precum şi 
dreptul aplicabil serviciilor excluse din 
această directivă, în special în ceea ce 
priveşte sistemele de autorizare;

Or.en
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Amendamentul 35
Ole Christensen

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că există în continuare 
probleme privind clarificarea limitelor 
sferei de aplicare a directivei; consideră că 
o directivă care să definească în mod clar
conceptele de „servicii comerciale”, 
„servicii de interes economic general” şi 
„servicii sociale de interes general” 
rămâne necesară mai mult ca oricând 
pentru a delimita cu precizie sfera de 
aplicare a Directivei privind serviciile, 
precum şi dreptul aplicabil serviciilor 
excluse din această directivă, în special în 
ceea ce priveşte sistemele de autorizare;

4. consideră că există în continuare 
probleme privind clarificarea limitelor 
sferei de aplicare a directivei; consideră că 
conceptele de „servicii comerciale”, 
„servicii de interes economic general” şi 
„servicii sociale de interes general” ar 
trebui definite mai precis pentru a delimita 
sfera de aplicare a Directivei privind 
serviciile, precum şi dreptul aplicabil 
serviciilor excluse din această directivă, în 
special în ceea ce priveşte sistemele de 
autorizare; în acest sens, nu consideră că 
este oportun în acest moment să fie lărgită 
sfera de aplicare a Directivei privind 
serviciile; 

Or.da

Amendamentul 36
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că există în continuare 
probleme privind clarificarea limitelor 
sferei de aplicare a directivei; consideră că 
o directivă care să definească în mod clar 
conceptele de „servicii comerciale”, 
„servicii de interes economic general” şi 
„servicii sociale de interes general” rămâne 
necesară mai mult ca oricând pentru a 

4. consideră că există în continuare 
probleme privind clarificarea limitelor 
sferei de aplicare a directivei; consideră că 
o directivă care să definească în mod clar 
conceptele de „servicii comerciale”, 
„servicii de interes economic general” şi 
„servicii sociale de interes general” rămâne 
necesară mai mult ca oricând pentru a 
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delimita cu precizie sfera de aplicare a 
Directivei privind serviciile, precum şi 
dreptul aplicabil serviciilor excluse din 
această directivă, în special în ceea ce 
priveşte sistemele de autorizare;

delimita cu precizie sfera de aplicare a 
Directivei privind serviciile, precum şi 
dreptul aplicabil serviciilor excluse din 
această directivă, în special în ceea ce 
priveşte sistemele de autorizare, 
respectând totodată principiul 
subsidiarităţii;

Or.en

Amendamentul 37
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră necesar să fie excluse din 
sfera de aplicare a directivei activităţile 
economice care au pătruns deosebit de 
adânc şi există de mult timp în mediul 
local şi care reprezintă o manifestare 
unică a patrimoniului cultural şi 
tradiţional local, un exemplu în acest sens 
fiind vânzătorii itineranţi;

Or.it

Amendamentul 38
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită Comisia să monitorizeze efectele 
directivei asupra activităţilor menţionate 
anterior, acestea riscând să îşi piardă 
caracteristicile pe baza cărora au devenit, 
în mod tradiţional, simboluri ale 
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patrimoniului şi ale identităţii locale;

Or.it

Amendamentul 39
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. invită Comisia să monitorizeze 
costurile totale suportate de statele 
membre pentru punerea în aplicare a 
Directivei privind serviciile;

Or.it

Amendamentul 40
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că ghişeele unice ar trebui să 
fie utilizate ca centre de informare în ceea 
ce priveşte chestiunile legate de directivă,
în special dreptul muncii aplicabil şi 
drepturile lucrătorilor în vigoare în 
virtutea directivei;

5. consideră că ghişeele unice ar trebui să 
fie utilizate ca centre de informare în ceea 
ce priveşte chestiunile legate de directivă, 
iar în ceea ce priveşte domeniile excluse 
din sfera de aplicare a directivei, ar trebui 
să ofere informaţii cu privire la 
organismele specializate competente, 
ghidând astfel persoanele interesate în 
alegerea lor; Parlamentul European 
respinge ideea potrivit căreia ghişeele 
unice ar trebui să ofere informaţii 
detaliate sau chiar consultaţii privind 
dreptul muncii sau dreptul social, pentru 
simplul motiv că ar apărea probleme 
complexe privind răspunderea în cazul în 
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care ar fi oferite informaţii false;

Or.de

Amendamentul 41
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că ghişeele unice ar trebui să 
fie utilizate ca centre de informare în ceea 
ce priveşte chestiunile legate de directivă, 
în special dreptul muncii aplicabil şi 
drepturile lucrătorilor în vigoare în 
virtutea directivei;

5. consideră că ghişeele unice sunt 
deosebit de eficace atunci când sunt uşor 
de găsit, aplică o abordare practică, 
bazată pe multilingvism şi oferă servicii şi 
sub formă electronică; de asemenea, 
propune ca aceste ghişee unice să fie 
dezvoltate, într-o a doua fază, ca centre de 
informare în ceea ce priveşte chestiunile 
legate de directivă care oferă, de 
asemenea, informaţii cu privire la dreptul 
muncii aplicabil şi oferă întreprinderilor 
mici şi mijlocii consultaţii lipsite de 
birocraţie privind dreptul muncii 
aplicabil;

Or.de

Amendamentul 42
Pascale Gruny

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că ghişeele unice ar trebui să 
fie utilizate ca centre de informare în ceea 
ce priveşte chestiunile legate de directivă, 
în special dreptul muncii aplicabil şi 
drepturile lucrătorilor în vigoare în virtutea 

5. consideră că ghişeele unice ar trebui să 
fie utilizate ca centre de informare şi de 
consultaţii în ceea ce priveşte chestiunile 
legate de directivă, în special dreptul 
muncii aplicabil, dreptul securităţii sociale 



AM\830892RO.doc 23/29 PE448.887v01-00

RO

directivei; aplicabil şi drepturile lucrătorilor în 
vigoare în virtutea directivei; având în 
vedere complexitatea legislaţiei, consideră 
că, atunci când autorităţile din domeniul 
muncii sau din domeniul securităţii 
sociale efectuează controale, dialogul, 
recomandările şi informarea ar trebui să 
aibă întâietate în faţa sancţiunilor;

Or.fr

Amendamentul 43
Ole Christensen

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că ghişeele unice ar trebui să 
fie utilizate ca centre de informare în ceea 
ce priveşte chestiunile legate de directivă, 
în special dreptul muncii aplicabil şi 
drepturile lucrătorilor în vigoare în virtutea 
directivei;

5. consideră că ghişeele unice ar trebui să 
fie accesibile atât ca puncte de contact 
electronice, cât şi fizice în toate statele 
membre şi ar trebui utilizate ca centre de 
informare în ceea ce priveşte chestiunile 
legate de directivă, în special dreptul 
muncii aplicabil şi drepturile lucrătorilor în 
vigoare în virtutea directivei;

Or.da

Amendamentul 44
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că ghişeele unice ar trebui să 
fie utilizate ca centre de informare în ceea 
ce priveşte chestiunile legate de directivă, 
în special dreptul muncii aplicabil şi 

5. consideră că ar trebui întărit 
angajamentul ghişeelor unice de a 
informa cetăţenii cu privire la chestiunile 
legate de directivă, în special cu privire la 
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drepturile lucrătorilor în vigoare în virtutea 
directivei;

dreptul muncii aplicabil şi drepturile 
lucrătorilor în vigoare în virtutea directivei;

Or.en

Amendamentul 45
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că ghişeele unice ar trebui să 
fie utilizate ca centre de informare în ceea 
ce priveşte chestiunile legate de directivă, 
în special dreptul muncii aplicabil şi 
drepturile lucrătorilor în vigoare în virtutea 
directivei;

5. consideră că ghişeele unice ar trebui să 
fie utilizate ca centre de informare în ceea 
ce priveşte chestiunile legate de directivă;
acestea ar putea, de asemenea, să ofere 
informaţii privind dreptul muncii aplicabil 
şi drepturile lucrătorilor în vigoare în 
virtutea directivei;

Or.en

Amendamentul 46
Pascale Gruny

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că, având în vedere 
complexitatea legislaţiei, fiecare cetăţean 
trebuie să aibă posibilitatea de a consulta 
autorităţile în domeniul lor de competenţă 
corespunzător, pentru a obţine un 
răspuns exact la întrebările sale; prin 
urmare, consideră că noţiunea de 
„răspuns” ar trebui dezvoltată în 
domeniul dreptului muncii şi în cel al 
securităţii sociale pentru a combate 
insecuritatea juridică; consideră, de 
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asemenea, că deciziile adoptate ar trebui 
să fie publicate pentru a garanta 
transparenţa;

Or.fr

Amendamentul 47
Ole Christensen

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. îşi exprimă regretul cu privire la 
faptul că nu toate statele membre au pus 
în aplicare pe deplin până în prezent 
Directiva privind serviciile şi solicită ca 
acest lucru să fie făcut fără întârziere;

Or.da

Amendamentul 48
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că persoanele care eludează 
legislaţia muncii corespunzătoare de la 
nivel naţional, de exemplu prin munca 
nedeclarată sau activităţi independente 
false, trebuie trase la răspundere şi 
sancţionate;

Or.de
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Amendamentul 49
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comitetul pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, prevăzut la articolul 150 
din Tratatul FUE, să redacteze un raport 
periodic privind efectele punerii în 
aplicare a directivei asupra ocupării forţei 
de muncă, atât din punct de vedere 
cantitativ, cât şi calitativ.

6. invită Comisia să monitorizeze 
îndeaproape punerea în aplicare a 
directivei în toate statele membre şi să 
redacteze rapoarte periodice de punere în 
aplicare; aceste rapoarte ar trebui să ţină 
seama de efectele reale produse de 
directivă pe termen mediu şi lung asupra 
ocupării forţei de muncă în UE.

Or.en

Amendamentul 50
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comitetul pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă, prevăzut la articolul 150 din 
Tratatul FUE, să redacteze un raport 
periodic privind efectele punerii în aplicare 
a directivei asupra ocupării forţei de 
muncă, atât din punct de vedere cantitativ, 
cât şi calitativ.

6. invită Comitetul pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă, prevăzut la articolul 150 din 
Tratatul FUE, să redacteze un raport 
periodic privind efectele punerii în aplicare 
a directivei asupra ocupării forţei de 
muncă, atât din punct de vedere cantitativ, 
cât şi calitativ; solicită să se pună un 
accent puternic pe ocuparea forţei de 
muncă în procesul ulterior de punere în 
aplicare şi de evaluare a Directivei privind 
serviciile.

Or.en
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Amendamentul 51
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comitetul pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă, prevăzut la articolul 150 din 
Tratatul FUE, să redacteze un raport 
periodic privind efectele punerii în aplicare 
a directivei asupra ocupării forţei de 
muncă, atât din punct de vedere cantitativ, 
cât şi calitativ.

6. invită Comitetul pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă, prevăzut la articolul 150 din 
Tratatul FUE, să redacteze un raport 
periodic privind efectele punerii în aplicare 
a directivei asupra ocupării forţei de 
muncă, atât din punct de vedere cantitativ, 
cât şi calitativ, şi insistă asupra necesităţii 
realizării unui studiu privind impactul 
economic şi social al punerii în aplicare a 
directivei.

Or.pt

Amendamentul 52
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comitetul pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă, prevăzut la articolul 150 din 
Tratatul FUE, să redacteze un raport 
periodic privind efectele punerii în aplicare 
a directivei asupra ocupării forţei de 
muncă, atât din punct de vedere cantitativ, 
cât şi calitativ.

6. invită Comitetul pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă, prevăzut la articolul 150 din 
Tratatul FUE, să redacteze un raport 
periodic privind efectele punerii în aplicare 
a directivei asupra ocupării forţei de 
muncă, atât din punct de vedere cantitativ, 
cât şi calitativ, raport bazat pe evaluări 
aprofundate efectuate în statele membre.

Or.en
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Amendamentul 53
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comitetul pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă, prevăzut la articolul 150 din 
Tratatul FUE, să redacteze un raport 
periodic privind efectele punerii în aplicare 
a directivei asupra ocupării forţei de 
muncă, atât din punct de vedere cantitativ, 
cât şi calitativ.

6. invită Comitetul pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă, prevăzut la articolul 150 din 
Tratatul FUE, să redacteze un raport 
periodic privind efectele punerii în aplicare 
a directivei asupra ocupării forţei de muncă 
şi asupra calităţii locurilor de muncă, atât 
din punct de vedere cantitativ, cât şi 
calitativ.

Or.de

Amendamentul 54
Ole Christensen

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comitetul pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă, prevăzut la articolul 150 din 
Tratatul FUE, să redacteze un raport
periodic privind efectele punerii în aplicare 
a directivei asupra ocupării forţei de 
muncă, atât din punct de vedere cantitativ, 
cât şi calitativ.

6. invită Comitetul pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă, prevăzut la articolul 150 din 
Tratatul FUE, să redacteze rapoarte
anuale privind efectele punerii în aplicare 
a directivei asupra ocupării forţei de 
muncă, atât din punct de vedere cantitativ, 
cât şi calitativ, în toate statele membre.

Or.da

Amendamentul 55
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Proiect de aviz
Punctul 6 
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comitetul pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă, prevăzut la articolul 150 din 
Tratatul FUE, să redacteze un raport 
periodic privind efectele punerii în aplicare 
a directivei asupra ocupării forţei de 
muncă, atât din punct de vedere cantitativ, 
cât şi calitativ.

6. invită Comitetul pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă, prevăzut la articolul 150 din 
Tratatul FUE, să redacteze în timp util un 
raport periodic privind efectele punerii în 
aplicare a directivei asupra ocupării forţei 
de muncă, atât din punct de vedere 
cantitativ, cât şi calitativ.

Or.en


