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Amendamentul 1
Paul Murphy

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât sectorul serviciilor reprezintă 
mai mult de 65% din PIB-ul total și 
locurile de muncă din UE, iar o piață 
unică a serviciilor mai integrată și mai 
eficientă este esențială pentru redresarea 
economică și combaterea șomajului;

A. întrucât sectorul serviciilor reprezintă 
mai mult de 65 % din PIB-ul total și 
locurile de muncă din UE;

Or. en

Amendamentul 2
David Casa

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât directiva privind serviciile 
facilitează, pentru lucrătorii independenți 
și întreprinderile mici și mijlocii, 
desfășurarea și extinderea activităților 
profesionale, precum și recrutarea de 
personal din alte state membre;

Or. en

Amendamentul 3
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

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

Ba. întrucât piața internă a serviciilor 
trebuie să se dezvolte pe deplin, păstrând 
în același timp modelul social european,

Or. en

Amendamentul 4
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei privind 
aplicarea directivei privind serviciile, 
intitulată „Parteneriat pentru o nouă 
creștere a serviciilor 2012-2015”, care 
răspunde obligației de raportare, 
prevăzută de articolul 41 din directiva 
privind serviciile; reafirmă faptul că este 
necesar să se țină seama de efectele pe 
termen mediu și lung ale directivei privind 
serviciile asupra ocupării forței de muncă 
în UE;

1. observă că serviciile publice reprezintă 
elemente fundamentale în procesul de 
construire a democrațiilor, însă acestea 
au fost afectate de politicile de austeritate 
care vizează distrugerea sectorului public 
și eliminarea funcțiilor sociale ale 
statului, cu scopul de a realiza economii 
într-o manieră inconștientă și inumană, 
în detrimentul populației, dar și de a 
favoriza sectorul privat și marile grupuri 
economice, transformând drepturile 
sociale în afaceri și privilegii aflate 
exclusiv la îndemâna celor bogați;

Or. pt

Amendamentul 5
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei privind
aplicarea directivei privind serviciile, 
intitulată „Parteneriat pentru o nouă 

1. ia act de Comunicarea Comisiei 
referitoare la aplicarea directivei privind 
serviciile, intitulată „Parteneriat pentru o 
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creștere a serviciilor 2012-2015”, care 
răspunde obligației de raportare, prevăzută 
de articolul 41 din directiva privind 
serviciile; reafirmă faptul că este necesar să 
se țină seama de efectele pe termen mediu 
și lung ale directivei privind serviciile 
asupra ocupării forței de muncă în UE;

nouă creștere a serviciilor 2012-2015”, 
care răspunde obligației de raportare, 
prevăzută la articolul 41 din directiva 
privind serviciile; reafirmă faptul că este 
necesar să se țină seama de efectele pe 
termen mediu și lung ale directivei privind 
serviciile asupra ocupării forței de muncă 
în UE;

Or. en

Amendamentul 6
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că directiva privind 
serviciile trebuie să fie interpretată în 
contextul noilor dispoziții ale tratatelor, în 
special al articolului 3 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, al clauzei 
sociale orizontale incluse la articolul 9 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), al articolului 14 din 
TFUE, al Protocolului nr. 26 anexat la 
tratate și al Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 7
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reafirmă faptul că este necesar să se 
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țină seama de efectele pe termen mediu și 
lung, dar și de efectele cantitative (crearea 
și desființarea de locuri de muncă) și 
calitative (calitatea locurilor de muncă, 
condițiile de lucru) ale directivei privind 
serviciile asupra ocupării forței de muncă 
în UE;

Or. en

Amendamentul 8 
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că principalii factori 
interesați trebuie să se angajeze să 
asigure în mod adecvat punerea în 
aplicare pe deplin a legislației privind 
piața unică, ținând seama, în același timp, 
de dimensiunea socială.

2. subliniază faptul că piața unică a 
serviciilor a dus la îmbogățirea marilor 
grupuri economice și financiare care au 
găsit noi oportunități de exploatare a 
lucrătorilor și de dominație economică, a 
subminat suveranitatea statelor membre 
în ceea ce privește definirea, protecția și 
finanțarea serviciilor publice, a anulat 
posibilitatea de a adopta norme de 
funcționare și de apărare a serviciilor în 
general, consolidând puterea entităților 
supranaționale asupra
statelor membre și impunând supremația 
concurenței, cu consecințe extrem de 
grave asupra drepturilor
lucrătorilor și asupra condițiilor 
serviciilor prestate pentru populație;

Or. pt

Amendamentul 9
Paul Murphy
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că principalii factori
interesați trebuie să se angajeze să asigure 
în mod adecvat punerea în aplicare pe 
deplin a legislației privind piața unică, 
ținând seama, în același timp, de 
dimensiunea socială.

2. solicită tuturor factorilor principali
interesați să ia în considerare în special 
impactul social al punerii în aplicare a
directivei privind serviciile și să acorde 
prioritate drepturilor lucrătorilor, 
consumatorilor și majorității societății în 
punerea în aplicare a acestei directive;

Or. en

Amendamentul 10
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că principalii factori 
interesați trebuie să se angajeze să asigure 
în mod adecvat punerea în aplicare pe 
deplin a legislației privind piața unică, 
ținând seama, în același timp, de 
dimensiunea socială.

2. observă că principalii factori interesați 
trebuie să se angajeze să asigure în mod 
adecvat punerea în aplicare pe deplin a 
legislației privind piața unică, ținând 
seama, în mod sistematic, de dimensiunea 
socială;

Or. fr

Amendamentul 11
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că principalii factori 
interesați trebuie să se angajeze să asigure 
în mod adecvat punerea în aplicare pe 
deplin a legislației privind piața unică, 

2. observă că principalii factori interesați 
trebuie să se angajeze să asigure în mod 
adecvat punerea în aplicare pe deplin a 
legislației privind piața unică, ținând 



PE502.030v01-00 8/20 AM\922142RO.doc

RO

ținând seama, în același timp, de 
dimensiunea socială.

seama, în același timp, de dimensiunea 
socială, pentru a garanta aplicarea 
principiului remunerației egale pentru 
muncă egală la același loc de muncă;

Or. de

Amendamentul 12
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că principalii factori 
interesați trebuie să se angajeze să asigure 
în mod adecvat punerea în aplicare pe 
deplin a legislației privind piața unică, 
ținând seama, în același timp, de 
dimensiunea socială.

2. observă că principalii factori interesați 
trebuie să se angajeze să asigure în mod 
adecvat punerea în aplicare pe deplin a 
legislației privind piața unică, ținând 
seama, în același timp, de dimensiunea 
socială; prin urmare, dispozițiile 
referitoare la protecția socială și la 
sănătatea și siguranța la locul de muncă 
nu pot fi considerate restricții 
disproporționate;

Or. en

Amendamentul 13
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că principalii factori 
interesați trebuie să se angajeze să asigure 
în mod adecvat punerea în aplicare pe 
deplin a legislației privind piața unică, 
ținând seama, în același timp, de 
dimensiunea socială.

2. observă că principalii factori interesați 
trebuie să se angajeze să asigure în mod 
adecvat punerea în aplicare pe deplin a 
legislației privind piața unică, ținând 
seama, în același timp, de dimensiunea 
socială; consideră că aprofundarea pieței 
interne a serviciilor ar trebui să constituie 
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un mecanism de consolidare a bunăstării 
sociale, a drepturilor lucrătorilor și a 
condițiilor de lucru decente pentru toți 
cetățenii UE;

Or. en

Amendamentul 14
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să nu tolereze normele 
și practicile discriminatorii ale statelor 
membre; legislația în domeniul social și al 
muncii, contractele colective, sistemele de 
relații industriale, tratamentul egal și 
principiul remunerației egale pentru 
muncă egală trebuie să fie respectate, 
protejate și promovate;

Or. en

Amendamentul 15
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recomandă realizarea unei evaluări ex 
post a impactului liberalizării serviciilor 
asupra condițiilor de angajare, de trai și 
de lucru și evaluarea acestui impact din 
punctul de vedere al efectelor preconizate 
la momentul adoptării directivei;

Or. en
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Amendamentul 16
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. reamintește că directiva a exclus o 
serie de domenii din domeniul său de 
aplicare, în special serviciile de interes 
general fără caracter economic, serviciile 
de îngrijire medicală și cea mai mare 
parte a serviciilor sociale; adaugă că 
directiva nu se aplică dreptului muncii și 
nu afectează nici legislațiile în materie de 
securitate socială ale statelor membre;

Or. en

Amendamentul 17
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. îndeamnă Comisia să depună eforturi 
suplimentare pentru a se asigura că 
dispozițiile articolului 16 din directiva 
privind serviciile, referitoare la libertatea 
prestării serviciilor, sunt aplicate în mod 
corect și nu pot fi interpretate drept o 
punere în aplicare a principiului țării de 
origine;

Or. en
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Amendamentul 18
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că, de două decenii, 
piața unică s-a dovedit a fi un mare 
succes; consideră, în același timp, că 
trebuie concentrate mai multe eforturi 
asupra promovării creșterii economice și 
creării locurilor de muncă, astfel încât UE 
să depășească criza actuală;

3. consideră că punerea în aplicare a unor 
politici de austeritate și a altor măsuri 
neoliberale agravează criza; punerea 
completă în aplicare a directivei privind 
serviciile nu va conduce la redresare; în 
scopul promovării creșterii economice și a 
creării de locuri de muncă, astfel încât UE 
să depășească criza actuală, sunt necesare 
programe de investiții publice pentru 
redezvoltare și creștere economică;

Or. en

Amendamentul 19
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că, de două decenii, 
piața unică s-a dovedit a fi un mare 
succes; consideră, în același timp, că 
trebuie concentrate mai multe eforturi 
asupra promovării creșterii economice și 
creării locurilor de muncă, astfel încât 
UE să depășească criza actuală;

3. observă că piața internă a serviciilor a 
reprezentat anularea valențelor multiple 
ale serviciilor publice și universale, prin 
urmare solicită abrogarea directivei 
privind serviciile;

Or. pt

Amendamentul 20
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că, de două decenii, piața 
unică s-a dovedit a fi un mare succes; 
consideră, în același timp, că trebuie 
concentrate mai multe eforturi asupra 
promovării creșterii economice și creării 
locurilor de muncă, astfel încât UE să 
depășească criza actuală;

3. observă că, de două decenii, piața unică 
se dovedește a fi un mare succes; 
consideră, în același timp, că trebuie 
concentrate mai multe eforturi asupra 
promovării prosperității economice, 
asupra creării de locuri de muncă de 
calitate, asupra calității serviciilor pentru 
consumatorii finali, precum și asupra 
protejării resurselor naturale și a 
mediului, astfel încât UE să depășească 
criza actuală;

Or. en

Amendamentul 21
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că, de două decenii, piața 
unică s-a dovedit a fi un mare succes; 
consideră, în același timp, că trebuie 
concentrate mai multe eforturi asupra 
promovării creșterii economice și creării 
locurilor de muncă, astfel încât UE să 
depășească criza actuală;

3. observă că, de două decenii, piața unică 
se dovedește a fi un mare succes; 
subliniază faptul că integrarea 
dimensiunii sociale în cererile de oferte ar 
putea contribui la înregistrarea unor 
progrese importante în direcția 
îmbunătățirii convergenței sociale pe 
piața unică; consideră, în același timp, că 
trebuie concentrate mai multe eforturi 
asupra promovării creșterii economice și 
creării de locuri de muncă, prin stimulente 
fiscale și prin măsuri de reducere a 
sarcinilor administrative pentru IMM-uri 
în special, astfel încât UE să depășească 
criza actuală;

Or. fr
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Amendamentul 22
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că, de două decenii, piața 
unică s-a dovedit a fi un mare succes; 
consideră, în același timp, că trebuie 
concentrate mai multe eforturi asupra 
promovării creșterii economice și creării 
locurilor de muncă, astfel încât UE să 
depășească criza actuală;

3. observă că, de două decenii, piața unică 
se dovedește a fi un mare succes; 
consideră, în același timp, că trebuie 
concentrate mai multe eforturi asupra 
promovării creșterii economice și creării de 
locuri de muncă de calitate, astfel încât UE 
să depășească criza actuală;

Or. de

Amendamentul 23
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea protejării, 
valorificării și extinderii serviciilor 
publice, cu scopul de a garanta dreptul 
universal la sănătate, educație, securitate 
socială, apă și locuință, contribuind, 
astfel, și la crearea de locuri de muncă; 
subliniază importanța prezenței statelor 
ca structuri determinante și de referință 
în economie, utilizând sectoarele 
strategice, precum sectorul bancar, al 
energiei, al comunicațiilor și al 
transporturilor, în beneficiul dezvoltării 
fiecărei țări;

Or. pt

Amendamentul 24
Jutta Steinruck
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Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că, la nivel european, trebuie 
stabilită o definiție clară a termenului 
„lucrător”, pentru a împiedica eludarea 
din ce în ce mai pregnantă a normelor de 
dreptul muncii, a normelor în materie de
securitate socială și a normelor relevante 
pentru protecția sănătății, de exemplu, 
prin false activități independente;

Or. de

Amendamentul 25
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. în vederea îmbunătățirii nivelului de 
ocupare a forței de muncă și de creare de 
locuri de muncă în Europa, sprijină 
inițiativele ce vizează deschiderea 
continuă a piețelor naționale de servicii și 
asigurarea certitudinii juridice prin 
îmbunătățirea normelor naționale privind 
prestarea de servicii la nivel 
transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 26
Andrea Cozzolino

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)



AM\922142RO.doc 15/20 PE502.030v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că ar fi oportună
introducerea unor garanții pentru 
lucrători pe perioada schimbării
angajatorului; este important ca lucrătorii 
să poată fi transferați în mod automat de 
la angajatorul precedent la noul 
angajator fără să le fie limitate drepturile 
sau salariile;

Or. it

Amendamentul 27
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de noua Comunicare a Comisiei, 
intitulată „ Actul privind piața unică II -
Împreună pentru o nouă creștere”, care 
are drept scop creșterea integrării pieței 
unice în cadrul UE, stimularea creșterii 
economice și promovarea ocupării forței 
de muncă, în special în rândul tinerilor, și 
salută sprijinul pe care îl oferă 
antreprenoriatului social.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 28
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de noua Comunicare a Comisiei, 
intitulată „Actul privind piața unică II -
Împreună pentru o nouă creștere”, care are 
drept scop creșterea integrării pieței unice 
în cadrul UE, stimularea creșterii 
economice și promovarea ocupării forței 
de muncă, în special în rândul tinerilor, și 
salută sprijinul pe care îl oferă 
antreprenoriatului social.

4. ia act de noua Comunicare a Comisiei, 
intitulată „Actul privind piața unică II -
Împreună pentru o nouă creștere”.

Or. en

Amendamentul 29
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de noua Comunicare a Comisiei, 
intitulată „ Actul privind piața unică II -
Împreună pentru o nouă creștere”, care are 
drept scop creșterea integrării pieței unice 
în cadrul UE, stimularea creșterii 
economice și promovarea ocupării forței de 
muncă, în special în rândul tinerilor, și 
salută sprijinul pe care îl oferă 
antreprenoriatului social.

4. ia act de noua Comunicare a Comisiei, 
intitulată „Actul privind piața unică II -
Împreună pentru o nouă creștere”, care are 
drept scop îmbunătățirea integrării pieței 
unice în cadrul UE, stimularea creșterii 
economice și promovarea ocupării forței de 
muncă, în special în rândul tinerilor, și 
salută sprijinul pe care îl oferă 
antreprenoriatului social; solicită ca 
această inițiativă să fie urmată de alte 
inițiative pentru IMM-uri în general.

Or. fr

Amendamentul 30
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de noua Comunicare a Comisiei, 
intitulată „Actul privind piața unică II -
Împreună pentru o nouă creștere”, care are 
drept scop creșterea integrării pieței unice 
în cadrul UE, stimularea creșterii 
economice și promovarea ocupării forței de 
muncă, în special în rândul tinerilor, și 
salută sprijinul pe care îl oferă 
antreprenoriatului social.

4. ia act de noua Comunicare a Comisiei, 
intitulată „Actul privind piața unică II -
Împreună pentru o nouă creștere”, care are 
drept scop îmbunătățirea integrării pieței 
unice în cadrul UE, stimularea creșterii 
economice și promovarea ocupării 
calitative a forței de muncă, în special în 
rândul tinerilor, și salută sprijinul pe care îl 
oferă antreprenoriatului social.

Or. de

Amendamentul 31
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. ia act de necesitatea îmbunătățirii 
normelor privind portabilitatea 
regimurilor de pensii, în special în ceea ce 
privește regimurile de pensii ocupaționale.

Or. en

Amendamentul 32
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. se opune sprijinului exprimat în 
comunicare în favoarea liberalizării 
serviciilor pentru călători în transportul 
feroviar, întrucât aceasta va afecta 
drepturile lucrătorilor și calitatea 
serviciilor pentru călători.
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Or. en

Amendamentul 33
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. ia act de sprijinul exprimat în 
comunicare în favoarea 
antreprenoriatului social, însă consideră 
că antreprenoriatul social nu trebuie să 
fie folosit pentru a înlocui serviciile care 
sunt furnizate sau ar trebui să fie 
furnizate de către stat; se opune, de 
asemenea utilizării antreprenoriatului 
social în scopul includerii companiilor 
care înregistrează profit în sectorul 
prestării de servicii sociale.

Or. en

Amendamentul 34
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că în domenii
importante, precum internetul, 
comunicațiile și sectoarele creative, piața 
comună nu este încă realizată; în ceea ce 
privește realizarea pieței digitale comune, 
există încă un potențial considerabil de 
creștere economică și de ocupare a forței 
de muncă.

Or. de
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Amendamentul 35
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită statelor membre ca, în cadrul 
prestărilor de servicii transfrontaliere, să 
asigure consultanță adecvată în ceea ce 
privește legislația în domeniul muncii, al
securității sociale și al fiscalității, pentru 
angajatori, lucrători și alte părți 
interesate; aceste informații trebuie să fie 
accesibile anterior, în timpul și ulterior 
exercitării dreptului la mobilitate.

Or. de

Amendamentul 36
David Casa

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. observă importanța ghișeelor unice în 
asigurarea unei interfețe unice, care să 
evidențieze toate procedurile necesare 
pentru întreprinderi, reducând astfel 
obstacolele administrative și încurajând 
activitățile profesionale.

Or. en

Amendamentul 37
David Casa

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4b. recunoaște necesitatea dezvoltării unei 
a doua generații de ghișee unice, care să 
fie mai ușor de utilizat și să faciliteze 
realizarea procedurilor la nivel 
transfrontalier; subliniază importanța 
unor acțiuni de sensibilizare cu privire la 
existența acestor ghișee unice și la 
beneficiile oferite de ele.

Or. en


