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Amendamentul 1
Frank Engel

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât serviciile reprezintă 
aproximativ 75 % din PIB-ul UE și 70 % 
din totalul locurilor de muncă din UE și, 
deși serviciile reglementate de Directiva 
privind serviciile reprezintă 45 % din PIB 
și 43 % din locurile de muncă din UE, 
comerțul intracomunitar cu servicii 
reprezintă doar 5 % din PIB și doar 8 % 
dintre IMM-uri activează în prezent peste 
granițe, 

Or. en

Amendamentul 2
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută rezultatele evaluării și planurile 
viitoare schițate de Comisie și îndeamnă la 
înlăturarea obstacolelor încă existente 
legate de reglementare, cum ar fi 
rezervarea activităților, obligația privind 
asigurarea, cerințele privind forma 
juridică și proprietatea asupra 
capitalului; solicită Comisiei să ia măsuri 
vizând, în special, cerințele nejustificate 
sau disproporționate, care ar trebui să fie 
eliminate pentru a putea garanta buna 
funcționare a pieței unice;

1. ia act de rezultatele evaluării și planurile 
viitoare schițate de Comisie; subliniază că 
abordarea Comisiei de a continua 
dezvoltarea pieței interne a serviciilor „pe 
baza procesului de evaluare reciprocă 
prevăzut în Directiva privind serviciile” va 
atrage după sine, cel mai probabil, un 
nivel și mai ridicat de dereglementare, 
întrucât această „evaluare reciprocă” se 
axează în principal pe eliminarea 
cerințelor existente impuse prestatorilor 
de servicii, în timp ce impactului social al 
transpunerii directivei nu i se acordă 
nicio atenție în acest proces;

Or. en
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Amendamentul 3
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută rezultatele evaluării și planurile 
viitoare schițate de Comisie și îndeamnă la 
înlăturarea obstacolelor încă existente 
legate de reglementare, cum ar fi 
rezervarea activităților, obligația privind 
asigurarea, cerințele privind forma juridică 
și proprietatea asupra capitalului; solicită 
Comisiei să ia măsuri vizând, în special, 
cerințele nejustificate sau disproporționate, 
care ar trebui să fie eliminate pentru a 
putea garanta buna funcționare a pieței 
unice;

1. ia act de rezultatele evaluării și salută
planurile viitoare schițate de Comisie;
îndeamnă la înlăturarea obstacolelor încă 
existente legate de reglementare, cum ar fi 
rezervarea activităților, obligația privind 
asigurarea, cerințele privind forma juridică 
și proprietatea asupra capitalului; solicită 
Comisiei să ia măsuri vizând, în special, 
cerințele nejustificate sau disproporționate, 
care ar trebui să fie eliminate pentru a 
putea garanta buna funcționare a pieței 
unice;

Or. en

Amendamentul 4
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază potențialul uriaș de creare 
de locuri de muncă al pieței unice a 
serviciilor, având în vedere faptul că, în 
ultimii ani, serviciile au constituit sursa 
care a generat crearea netă de locuri de 
muncă în UE; 

Or. en



AM\873558RO.doc 5/13 PE469.837v01-00

RO

Amendamentul 5
Frank Engel

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că potențialul pieței unice 
nu a fost încă pe deplin exploatat și că 
Directiva privind serviciile reprezintă un 
instrument important pentru deblocarea 
mai intensă a acestui potențial de creștere 
și locuri de muncă durabile și favorabile 
incluziunii; 

Or. en

Amendamentul 6
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că propunerile legate de 
procesul de evaluare trebuie în primul 
rând să facă obiectul unei analize 
corespunzătoare în ceea ce privește 
impactul și consecințele sociale posibile;

Or. en

Amendamentul 7
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. îndeamnă Comisia să abordeze 
probleme precum scăderea calității 
condițiilor de lucru, a salariilor și a 
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calității serviciilor, generate de 
intensificarea concurenței și 
dereglementare;

Or. en

Amendamentul 8
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că, din cauza crizei, 
piața forței de muncă din UE ar putea 
rămâne fragmentată pe termen lung și 
faptul că e nevoie de mai multă 
determinare politică și de măsuri ferme 
pentru ca sectorul european al serviciilor să 
se dezvolte în continuare și pentru a 
consolida comerțul cu servicii;

2. subliniază faptul că, din cauza crizei, 
piața forței de muncă din UE ar putea 
rămâne fragmentată pe termen lung în 
unele state membre și faptul că e nevoie de 
mai multă determinare politică și de măsuri 
ferme pentru ca sectorul european al 
serviciilor să se dezvolte în continuare,
pentru a consolida comerțul cu servicii și 
pentru a promova mai intens libertatea de 
a presta servicii transfrontaliere; 

Or. en

Amendamentul 9
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia ca, în scopul creării 
unei piețe unice a serviciilor eficiente și 
pe deplin funcționale, să acorde atenția 
cuvenită verificării și evaluării periodice a 
funcționării ghișeelor unice din statele 
membre, care joacă un rol esențial în a 
furniza sectorului de servicii toate 
informațiile necesare într-o manieră 
actualizată și ușor de utilizat;
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Amendamentul 10
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că anumite servicii nu 
au fost incluse în Directiva privind 
serviciile ca urmare a caracterului lor 
specific și că, eventual, ar fi nevoie de o 
legislație sectorială a UE;

3. subliniază faptul că anumite servicii nu 
au fost incluse în Directiva privind 
serviciile ca urmare a caracterului lor 
specific; subliniază, în acest sens, gradul 
ridicat de incertitudine juridică din 
domeniul serviciilor de interes general și 
mai ales din cel al serviciilor sociale de 
interes general; subliniază dialogul 
îndelungat, aflat încă în desfășurare, al 
părților interesate cu privire la această 
chestiune și invită Comisia să ia în sfârșit 
măsuri și să propună un instrument 
legislativ în domeniul serviciilor sociale 
de interes general;

Or. en

Amendamentul 11
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că anumite servicii nu 
au fost incluse în Directiva privind 
serviciile ca urmare a caracterului lor 
specific și că, eventual, ar fi nevoie de o 
legislație sectorială a UE;

3. salută faptul că anumite servicii nu au 
fost incluse în Directiva privind serviciile 
ca urmare a caracterului lor specific și că 
nu este nevoie de o legislație sectorială a 
UE vizând o mai mare liberalizare a pieței 
unice; se opune planurilor Comisiei 
referitoare la o liberalizare sporită a 
serviciilor oferite întreprinderilor (de ex. 
logistică, gestionarea instalațiilor, servicii 
de marketing și publicitate ), precum și la 
concesionarea serviciilor în scopul de a 
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finaliza piața internă a serviciilor;

Or. en

Amendamentul 12
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că anumite servicii nu 
au fost incluse în Directiva privind 
serviciile ca urmare a caracterului lor 
specific și că, eventual, ar fi nevoie de o 
legislație sectorială a UE;

3. subliniază faptul că anumite servicii nu 
au fost incluse în Directiva privind 
serviciile ca urmare a caracterului lor 
specific și că, eventual, ar fi nevoie de o 
legislație sectorială a UE, asigurându-se, 
în același timp, respectarea principiilor 
proporționalității și subsidiarității; 

Or. en

Amendamentul 13
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să lanseze o analiză 
aprofundată a efectelor pe care le are 
intensificarea concurenței în sectorul 
serviciilor, acordând o atenție specială 
condițiilor de lucru și calității serviciilor 
furnizate și implicând în discuții 
reprezentanți ai sindicatelor și 
organizațiilor societății civile; 

Or. en
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Amendamentul 14
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea consolidării 
asistenței reciproce și a schimbului de 
informații între statele membre cu privire 
la controalele, inspecțiile și anchetele pe 
care le efectuează legate de furnizorii de 
servicii stabiliți pe teritoriile lor și care își 
desfășoară activitățile în mod ilegal, în 
scopul protejării cetățenilor și lucrătorilor 
UE de furnizorii de servicii care aduc 
prejudicii majore sănătății, siguranței sau 
mediului lor;

Or. en

Amendamentul 15
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. amintește faptul că Actul privind piața 
unică prevede angajamentul de a propune 
în 2011 o serie de măsuri privind serviciile 
de interes general, menite să 
îmbunătățească funcționarea pieței unice a 
serviciilor;

4. amintește faptul că Actul privind piața 
unică prevede angajamentul de a propune 
în 2011 o serie de măsuri menite să 
îmbunătățească funcționarea pieței unice a 
serviciilor; salută măsurile propuse în 
Actul privind piața unică prin care se 
abordează condițiile de muncă ale 
lucrătorilor care prestează servicii în UE, 
în special cele referitoare la lucrătorii 
detașați și solicită o acțiune mai 
ambițioasă a Comisiei în aceste probleme 
stringente; subliniază nevoia ca piața 
unică europeană să se întemeieze pe 
norme economice și sociale solide, menite 
să asigure un mediu concurențial 
echitabil;

Or. en
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Amendamentul 16
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. îndeamnă Comisia să pună un accent 
deosebit pe verificarea practicilor statelor 
membre în ceea ce privește furnizarea de 
informații publice consumatorilor cu 
privire la prestatorii de servicii care își 
desfășoară activitățile în mod ilegal, în 
scopul de a garanta prevenirea 
prejudiciilor aduse consumatorilor și 
lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 17
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, pe lângă Directiva privind 
serviciile, trebuie soluționate aspectele 
complementare legate de mobilitatea 
furnizorilor de servicii și a lucrătorilor în 
vederea punerii în aplicare a strategiei UE 
2020 și a Actului privind piața unică; 
solicită, așadar, politici complementare în 
domeniul pieței forței de muncă și 
îmbunătățirea certitudinii juridice, mai 
ales în ceea ce privește ameliorarea
transferabilității drepturilor la pensie, 
detașarea lucrătorilor și anumite dispoziții 
referitoare la asigurările sociale și la 
dreptul muncii

5. consideră că, pe lângă Directiva privind 
serviciile, trebuie soluționate aspectele 
complementare legate de mobilitatea 
furnizorilor de servicii și a lucrătorilor în 
vederea punerii în aplicare a strategiei UE 
2020 și a Actului privind piața unică; 
solicită, așadar, Comisiei, ca parte a 
„testului de performanță” privind 
funcționarea pieței unice a serviciilor, să 
ia în considerare și alte instrumente UE 
pe lângă Directiva privind serviciile, mai 
ales în ceea ce privește recunoașterea 
calificărilor profesionale,
transferabilitatea drepturilor la pensie, 
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detașarea lucrătorilor și anumite dispoziții 
referitoare la asigurările sociale și la 
dreptul muncii;

Or. en

Amendamentul 18
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, pe lângă Directiva privind 
serviciile, trebuie soluționate aspectele 
complementare legate de mobilitatea 
furnizorilor de servicii și a lucrătorilor în 
vederea punerii în aplicare a strategiei UE 
2020 și a Actului privind piața unică; 
solicită, așadar, politici complementare în 
domeniul pieței forței de muncă și
îmbunătățirea certitudinii juridice, mai ales 
în ceea ce privește ameliorarea 
transferabilității drepturilor la pensie, 
detașarea lucrătorilor și anumite dispoziții 
referitoare la asigurările sociale și la 
dreptul muncii;

5. consideră că, pe lângă Directiva privind 
serviciile, trebuie soluționate aspectele 
complementare legate de mobilitatea 
furnizorilor de servicii și a lucrătorilor în 
vederea punerii în aplicare a strategiei UE 
2020 și a Actului privind piața unică; 
solicită, așadar, politici în domeniul pieței 
forței de muncă care să determine
îmbunătățirea certitudinii juridice, mai ales 
în ceea ce privește ameliorarea 
transferabilității drepturilor la pensie, 
detașarea lucrătorilor și anumite dispoziții 
referitoare la asigurările sociale și la 
dreptul muncii, protejând în permanență 
drepturile la pensii ale lucrătorilor, 
precum și drepturile sindicale și condițiile 
de lucru, fără a contribui la o scădere a 
nivelului salariilor și condițiilor de muncă 
(„race to the bottom”); 

Or. en

Amendamentul 19
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, pe lângă Directiva privind 
serviciile, trebuie soluționate aspectele 
complementare legate de mobilitatea 

5. consideră că, pe lângă Directiva privind 
serviciile, trebuie soluționate aspectele 
complementare legate de mobilitatea 
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furnizorilor de servicii și a lucrătorilor în 
vederea punerii în aplicare a strategiei UE 
2020 și a Actului privind piața unică; 
solicită, așadar, politici complementare în 
domeniul pieței forței de muncă și 
îmbunătățirea certitudinii juridice, mai ales 
în ceea ce privește ameliorarea 
transferabilității drepturilor la pensie, 
detașarea lucrătorilor și anumite dispoziții 
referitoare la asigurările sociale și la 
dreptul muncii; 

furnizorilor de servicii și a lucrătorilor în 
vederea punerii în aplicare a strategiei UE 
2020 și a Actului privind piața unică; 
solicită, așadar, politici complementare în 
domeniul pieței forței de muncă și 
îmbunătățirea certitudinii juridice, 
asigurând, în același timp, respectarea 
principiului subsidiarității, mai ales în 
ceea ce privește ameliorarea 
transferabilității drepturilor la pensie, 
clarificarea interpretării și implementării 
dispozițiilor referitoare la detașarea 
lucrătorilor și a anumitor dispoziții 
referitoare la asigurările sociale și la 
dreptul muncii; 

Or. en

Amendamentul 20
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că întreprinderile mici și 
mijlocii specializate în furnizarea de 
servicii, care reprezintă factori-cheie 
pentru ocuparea forței de muncă și 
integrarea socială, sunt cele mai afectate 
de cerințele nejustificare sau 
disproporționate; subliniază rolul 
important pe care îl joacă mecanismele 
alternative de soluționare a litigiilor 
precum SOLVIT în garantarea faptului 
că furnizorii de servicii, și în special 
IMM-urile, pot beneficia pe deplin de 
drepturile lor prevăzute de piața unică; 
salută anunțul Comisiei prin care aceasta 
se angajează să evalueze eficiența acestor 
instrumente și să raporteze cu privire la 
necesitatea unor inițiative specifice 
suplimentare;

Or. en
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Amendamentul 21
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. insistă asupra introducerii în dreptul 
primar al UE, în vederea transpunerii 
principiului libertății de a furniza servicii 
în jurisprudența CEJ, a unei clauze 
privind progresul social, care să stipuleze 
că dreptul la grevă, la acțiuni sindicale, la 
negocieri colective și drepturile 
fundamentale în general prevalează 
întotdeauna asupra „libertăților 
fundamentale” ale pieței interne;

Or. en


