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Amendamentul 1
Pascal Canfin

Propunere de rezoluţie
Referirea 2 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere articolele 9, 49 şi 56 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolele 9, 14, 49 şi 56, 
precum şi Protocolul nr. 26 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene,

Or. fr

Amendamentul 2
Pascal Canfin

Propunere de rezoluţie
Referirea 8a (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere raportul adresat 
preşedintelui Comisiei Europene, intitulat 
„O nouă strategie pentru o piaţă unică”,

Or. fr

Amendamentul 3
Pascal Canfin

Propunere de rezoluţie
Referirea 8b (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Rezoluţia sa din 20 mai 
2010 referitoare la oferirea unei pieţe 
unice consumatorilor şi cetăţenilor1,

Or. fr

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0186.
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Amendamentul 4
Pascal Canfin

Propunere de rezoluţie
Considerentul A 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât directiva privind serviciile 
ţinteşte desăvârşirea pieţei interne a 
serviciilor, garantând totodată un nivel 
înalt de calitate şi de coeziune socială;

A. întrucât Directiva privind serviciile 
ţinteşte desăvârşirea pieţei interne a 
serviciilor, garantând totodată un nivel 
înalt de calitate şi de coeziune socială, şi îşi 
propune să contribuie la îndeplinirea 
misiunii stabilite la articolul 3 din tratat 
(fostul articol 2 din TUE), şi anume: de a 
acţiona pentru dezvoltarea durabilă a 
Europei, întemeiată pe o creştere 
economică echilibrată şi pe stabilitatea 
preţurilor, pe o economie socială de piaţă 
cu grad ridicat de competitivitate, care 
tinde spre ocuparea deplină a forţei de 
muncă şi spre progres social, precum şi pe 
un nivel înalt de protecţie şi de 
îmbunătăţire a calităţii mediului; de a 
promova progresul ştiinţific şi tehnic; de a 
combate excluziunea socială şi 
discriminările şi a promova justiţia şi 
protecţia sociale, egalitatea între femei şi 
bărbaţi, solidaritatea între generaţii şi 
protecţia drepturilor copilului; de a 
promova coeziunea economică, socială şi 
teritorială, precum şi solidaritatea între 
statele membre; de a respecta bogăţia 
diversităţii sale culturale şi lingvistice şi a 
veghea la protejarea şi dezvoltarea 
patrimoniului cultural european;

Or. fr

Amendamentul 5
Pascal Canfin

Propunere de rezoluţie
Considerentul B 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

B. întrucât directiva privind serviciile 
reprezintă un instrument de favorizare a 
creşterii în Uniunea Europeană şi întrucât 
punerea sa în aplicare trebuie să se 
integreze în cadrul strategiei Europa 2020 
şi al Actului privind piaţa unică;

B. întrucât Directiva privind serviciile
pretinde că reprezintă un instrument de 
favorizare a creşterii în Uniunea Europeană 
şi întrucât punerea sa în aplicare trebuie să 
se integreze în cadrul strategiei Europa 
2020 şi al Actului privind piaţa unică;

Or. fr

Amendamentul 6
Constance Le Grip, Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de rezoluţie
Considerentul C 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât transpunerea directivei privind 
serviciile reprezintă o provocare esenţială 
pentru statele membre, administraţiile 
publice şi autorităţile locale, date fiind 
dispoziţiile în materie de drept de stabilire 
şi de prestare de servicii, precum şi 
prevederea de ghişee unice de acordare de 
asistenţă furnizorilor de servicii;

C. întrucât transpunerea Directivei privind 
serviciile reprezintă o provocare esenţială 
pentru statele membre, administraţiile 
publice şi autorităţile locale, date fiind 
dispoziţiile în materie de drept de stabilire 
şi de prestare de servicii, precum şi 
prevederea de ghişee unice de acordare de 
asistenţă furnizorilor de servicii, în special 
IMM-urilor;

Or. fr

Amendamentul 7
Pascal Canfin

Propunere de rezoluţie
Considerentul D 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

D. întrucât impactul acestei directive 
asupra economiei, a întreprinderilor şi a 
cetăţenilor nu va putea fi evaluat decât 
după transpunerea sa în toate statele 
membre ale Uniunii;

D. întrucât impactul acestei directive 
asupra economiei, a întreprinderilor şi a 
cetăţenilor nu va putea fi evaluat decât 
după transpunerea sa în toate statele 
membre ale Uniunii şi după ce se vor fi 
manifestat efectele sale reale şi concrete 
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asupra activităţii economice, a nivelului 
cantitativ şi calitativ al ocupării forţei de 
muncă şi al protecţiei sociale, precum şi 
asupra nivelului de protecţie a mediului şi 
de calitate a serviciilor oferite 
consumatorilor;

Or. fr

Amendamentul 8
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Considerentul D 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

D. întrucât impactul acestei directive 
asupra economiei, a întreprinderilor şi a 
cetăţenilor nu va putea fi evaluat decât 
după transpunerea sa în toate statele 
membre ale Uniunii;

D. întrucât impactul exact al acestei 
directive asupra economiei, a 
întreprinderilor şi a cetăţenilor nu va putea 
fi evaluat decât după transpunerea sa în 
toate statele membre ale Uniunii, iar în 
momentul de faţă se poate furniza doar o 
evaluare bazată pe evoluţiile de până 
acum;

Or. de

Amendamentul 9
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Wim van de Camp, Hans-
Peter Mayer

Propunere de rezoluţie
Considerentul D 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

D. întrucât impactul acestei directive 
asupra economiei, a întreprinderilor şi a 
cetăţenilor nu va putea fi evaluat decât 
după transpunerea sa în toate statele 
membre ale Uniunii;

D. întrucât impactul acestei directive 
asupra economiei, a întreprinderilor şi a 
cetăţenilor nu va putea fi evaluat decât 
după transpunerea sa integrală şi adecvată
în toate statele membre ale Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 10
Mara Bizzotto, Matteo Salvini

Propunere de rezoluţie
Considerentul Da (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Da. întrucât transpunerea Directivei 
privind serviciile a provocat diverse 
probleme administraţiilor locale, în 
special în ceea ce priveşte concesiunile şi 
îndeosebi activităţile comerciale 
tradiţionale, cum ar fi comerţul ambulant, 
ameninţate de concurenţa societăţilor de 
capital care reprezintă interesele marilor 
distribuitori;

Or. it

Amendamentul 11
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Considerentul E 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

E. întrucât calitatea punerii în aplicare a 
directivei de către statele membre este la 
fel de importantă ca şi respectarea 
termenelor fixate;

E. întrucât calitatea punerii în aplicare a 
directivei de către statele membre este mai
importantă decât respectarea termenelor 
fixate;

Or. de

Amendamentul 12
Pascal Canfin

Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. solicită Comisiei să efectueze un 
studiu ex-post privind impactul real al 
directivei asupra activităţii economice şi 
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consecinţele sale în privinţa ocupării 
forţei de muncă, atât din punctul de 
vedere al aspectelor cantitative (crearea şi 
distrugerea de locuri de muncă), cât şi din 
punctul de vedere al aspectelor calitative 
(calitatea locurilor de muncă, condiţii de 
muncă) şi să evalueze impactul respectiv 
în lumina efectelor preconizate la 
momentul adoptării directivei şi reiterate, 
pe baza unei estimări efectuate înaintea 
transpunerii, în comunicarea Comisiei 
intitulată „Către un Act privind piaţa 
unică”;

Or. fr

Amendamentul 13
Pascal Canfin

Propunere de rezoluţie
Punctul 2 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. salută faptul că punerea în aplicare a 
directivei favorizează o dinamică de 
modernizare fără precedent în toate statele 
membre, ce se traduce prin noi metode de 
lucru şi de evaluare; subliniază rolul-cheie 
al partenerilor sociali şi al organizaţiilor 
profesionale în procesul de transpunere; 
invită Comisia să asocieze întrutotul aceşti 
parteneri în faza de evaluare reciprocă;

2. remarcă faptul că punerea în aplicare a 
directivei implică o sarcină administrativă 
substanţială în toate statele membre şi că 
trebuie să se examineze dacă acest 
fenomen este însoţit de o dinamică de 
modernizare ce se traduce prin noi metode 
de lucru şi de evaluare; recomandă în 
orice caz să se limiteze în mod 
proporţional şi rezonabil sarcina 
administrativă impusă în special 
autorităţilor publice locale şi regionale de 
către punerea în aplicare a directivei;
subliniază rolul-cheie al partenerilor sociali 
şi al organizaţiilor profesionale în procesul 
de transpunere; invită Comisia să asocieze 
întrutotul aceşti parteneri, precum şi 
autorităţile locale şi regionale în faza de 
evaluare reciprocă;

Or. fr
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Amendamentul 14
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 2 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. salută faptul că punerea în aplicare a 
directivei favorizează o dinamică de 
modernizare fără precedent în toate statele 
membre, ce se traduce prin noi metode de 
lucru şi de evaluare; subliniază rolul-cheie 
al partenerilor sociali şi al organizaţiilor 
profesionale în procesul de transpunere; 
invită Comisia să asocieze întrutotul aceşti 
parteneri în faza de evaluare reciprocă;

2. constată faptul că punerea în aplicare a 
directivei poate favoriza o dinamică de 
modernizare fără precedent în toate statele 
membre, ce s-ar putea traduce prin noi 
metode de lucru şi de evaluare; subliniază 
rolul-cheie al partenerilor sociali şi al 
organizaţiilor profesionale în procesul de 
transpunere; invită Comisia să asocieze 
întrutotul ambele categorii în faza de 
evaluare reciprocă;

Or. de

Amendamentul 15
Pascal Canfin

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. observă că cea mai mare parte a statelor 
membre au preferat o transpunere a 
directivei prin intermediul unei legislaţii 
orizontale; constată însă că modul de 
transpunere depinde de specificul 
organizaţiei interne a statelor membre; 
invită statele membre să asigure 
transparenţa procesului de transpunere mai 
ales printr-o mai bună implicare a 
parlamentelor naţionale;

3. observă că cea mai mare parte a statelor 
membre au preferat o transpunere a 
directivei prin intermediul unei legislaţii 
orizontale; constată însă că modul de 
transpunere depinde de specificul 
organizaţiei interne a statelor membre;
consideră că ar fi oportun să se evalueze 
consecinţele modului ales de transpunere 
(orizontal sau sectorial) asupra calităţii 
transpunerii şi a lizibilităţii sale pentru 
furnizorii de servicii şi cetăţeni; invită 
statele membre să asigure transparenţa 
procesului de transpunere mai ales printr-o 
mai bună implicare a parlamentelor 
naţionale;

Or. fr
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Amendamentul 16
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. observă că cea mai mare parte a statelor 
membre au preferat o transpunere a 
directivei prin intermediul unei legislaţii 
orizontale; constată însă că modul de 
transpunere depinde de specificul 
organizaţiei interne a statelor membre; 
invită statele membre să asigure 
transparenţa procesului de transpunere
mai ales printr-o mai bună implicare a 
parlamentelor naţionale;

3. observă că cea mai mare parte a statelor 
membre au preferat o transpunere a 
directivei prin intermediul unei legislaţii 
orizontale; constată că modul de 
transpunere depinde de specificul 
organizaţiei interne a statelor membre, dar 
regretă lipsa de transparenţă a procesului 
în câteva dintre ele, în special în cele care 
nu au optat pentru un mod de 
transpunere orizontal; invită, prin 
urmare, statele membre vizate să asigure 
o mai mare transparenţă, mai ales printr-o 
mai bună implicare a parlamentelor 
naţionale şi prin elaborarea de tablouri de 
corelare;

Or. fr

Amendamentul 17
Konstantinos Poupakis, Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluţie
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. reaminteşte că punerea în aplicare a 
Directivei privind serviciile nu ar trebui 
privită de majoritatea statelor membre ca 
o simplă procedură de executare care 
constă în abolirea mecanică şi orizontală 
a reglementărilor şi a dispoziţiilor 
speciale, ci dimpotrivă ca o ocazie de a 
actualiza şi simplifica legislaţia şi de a 
restructura în mod substanţial sectorul 
economic al serviciilor, ţinând seama de 
obiectivul de protejare a interesului 
public, lucru indicat de altfel chiar de 
directivă;
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Or. el

Amendamentul 18
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluţie
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. consideră că, pentru ca furnizorii de 
servicii să beneficieze în mod 
corespunzător de pe urma Directivei 
privind serviciile, ar trebui să se asigure 
aplicarea sa integrală şi timpurie, atât din 
punct de vedere juridic, cât şi operaţional, 
în toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 19
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 3b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3b. subliniază că transpunerea Directivei 
privind serviciile în dreptul naţional al 
statelor membre înregistrează întârzieri 
importante, ceea ce face dificilă evaluarea 
impactului său în toate domeniile; invită 
Comisia, în colaborare cu statele membre, 
să desfăşoare o anchetă privind impactul 
directivei în domeniul ocupării forţei de 
muncă, atât la nivelul fiecărui stat 
membru individual, cât şi în ansamblul 
Uniunii în general;

Or. el
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Amendament 20
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunere de rezoluţie Amendamentul

4. consideră că procesul de evaluare a 
legislaţiilor naţionale reglementând 
libertatea de stabilire şi libera prestaţie a 
serviciilor constituie unul dintre pilonii 
directivei; constată că acest proces trebuie 
să permită modernizarea regimurilor de 
autorizare şi exigenţele în materie de 
libertate de stabilire şi de prestare de 
servicii, pentru facilitarea furnizării 
transfrontaliere de servicii;

4. consideră că procesul de evaluare a 
legislaţiilor naţionale reglementând 
libertatea de stabilire şi libera prestaţie a 
serviciilor constituie unul dintre pilonii 
directivei; constată că acest proces nu
trebuie să excludă adaptarea regimurilor 
de autorizare şi exigenţele în materie de 
libertate de stabilire şi de prestare de 
servicii, pentru a permite furnizarea 
transfrontalieră de servicii;

Or. de

Amendamentul 21
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. consideră că procesul de evaluare a 
legislaţiilor naţionale reglementând 
libertatea de stabilire şi libera prestaţie a 
serviciilor constituie unul dintre pilonii 
directivei; constată că acest proces trebuie 
să permită modernizarea regimurilor de 
autorizare şi exigenţele în materie de 
libertate de stabilire şi de prestare de 
servicii, pentru facilitarea furnizării 
transfrontaliere de servicii;

4. consideră că procesul de examinare a 
legislaţiilor naţionale reglementând 
libertatea de stabilire şi libera prestaţie a 
serviciilor constituie unul dintre pilonii 
directivei; constată că acest proces trebuie 
să permită modernizarea regimurilor de 
autorizare şi exigenţele în materie de 
libertate de stabilire şi de prestare de 
servicii, pentru facilitarea furnizării 
transfrontaliere de servicii;

Or. en
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Amendamentul 22
Othmar Karas

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. consideră că evaluarea reciprocă 
contribuie în mod esenţial la calitatea şi 
eficacitatea reglementărilor privind piaţa 
internă, deoarece o evaluare sistematică a 
aplicării şi controlul aferent implică 
faptul că autorităţile naţionale se 
confruntă cu normele UE şi cu 
transpunerea lor internă;

Or. de

Amendamentul 23
Othmar Karas

Propunere de rezoluţie
Punctul 4b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4b. solicită Comisiei şi statelor membre să 
colaboreze pentru a impulsiona evoluţiile 
pieţei interne pentru servicii bazate pe 
procedura evaluării reciproce prevăzută 
în Directiva privind serviciile, care este 
transpusă în prezent de statele membre;

Or. de

Amendamentul 24
Pascal Canfin

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. reaminteşte că statele membre pot 
menţine propriile regimuri de autorizare şi 

5. reaminteşte că statele membre pot 
menţine propriile regimuri de autorizare şi 
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anumite exigenţe, cu condiţia ca acestea să 
nu discrimineze, să fie necesare şi 
proporţionate; subliniază că, în acest 
context, statele membre au menţinut un 
anumit număr de regimuri de autorizare
făcându-le mai accesibile şi mai 
transparente pentru furnizorii de servicii;

anumite exigenţe, cu condiţia ca acestea să 
nu discrimineze, să fie necesare şi 
proporţionate; subliniază că, în acest 
context, statele membre au menţinut un 
anumit număr de regimuri de autorizare
pentru a garanta reglementarea eficace a 
pieţei serviciilor, făcând aceste regimuri 
de autorizare mai accesibile şi mai 
transparente pentru furnizorii de servicii;

Or. fr

Amendamentul 25
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. reaminteşte că statele membre pot 
menţine propriile regimuri de autorizare şi 
anumite exigenţe, cu condiţia ca acestea să 
nu discrimineze, să fie necesare şi 
proporţionate; subliniază că, în acest 
context, statele membre au menţinut un 
anumit număr de regimuri de autorizare 
făcându-le mai accesibile şi mai 
transparente pentru furnizorii de servicii;

5. reaminteşte că statele membre pot 
menţine propriile regimuri de autorizare şi 
anumite exigenţe, cu condiţia ca acestea să 
fie necesare şi proporţionate şi să nu 
discrimineze; subliniază că, în acest 
context, statele membre au menţinut un 
anumit număr de regimuri de autorizare 
făcându-le mai accesibile şi mai 
transparente pentru furnizorii de servicii;

Or. de

Amendamentul 26
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, 
Konstantinos Poupakis, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. reaminteşte că statele membre pot 
menţine propriile regimuri de autorizare şi 
anumite exigenţe, cu condiţia ca acestea să 
nu discrimineze, să fie necesare şi 
proporţionate; subliniază că, în acest 

5. reaminteşte că statele membre pot 
menţine propriile regimuri de autorizare şi 
anumite exigenţe, cu condiţia ca acestea să 
nu discrimineze, să fie necesare şi 
proporţionate; subliniază că, în acest 
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context, statele membre au menţinut un 
anumit număr de regimuri de autorizare 
făcându-le mai accesibile şi mai 
transparente pentru furnizorii de servicii;

context, statele membre au menţinut un 
anumit număr de regimuri de autorizare 
făcându-le mai accesibile şi mai 
transparente pentru furnizorii de servicii;
regretă faptul că anumite state membre 
nu au utilizat pe deplin potenţialul 
Directivei privind serviciile pentru 
simplificarea administrativă şi cea a 
cadrului de reglementare;

Or. en

Amendamentul 27
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. reaminteşte că statele membre pot 
menţine propriile regimuri de autorizare şi 
anumite exigenţe, cu condiţia ca acestea să 
nu discrimineze, să fie necesare şi 
proporţionate; subliniază că, în acest 
context, statele membre au menţinut un 
anumit număr de regimuri de autorizare 
făcându-le mai accesibile şi mai 
transparente pentru furnizorii de servicii;

5. reaminteşte că statele membre pot 
menţine propriile regimuri de autorizare şi 
anumite exigenţe, cu condiţia ca acestea să 
nu discrimineze, să fie necesare şi 
proporţionate; subliniază că, în acest 
context, statele membre au menţinut un 
anumit număr de regimuri de autorizare 
făcându-le mai accesibile şi mai 
transparente pentru furnizorii de servicii;
regretă faptul că anumite state membre 
nu au fost mai ambiţioase în ceea ce 
priveşte simplificarea administrativă şi 
cea a cadrului de reglementare;

Or. en

Amendamentul 28
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. reaminteşte că statele membre pot 
menţine propriile regimuri de autorizare şi 

5. reaminteşte că statele membre pot 
menţine propriile regimuri de autorizare şi 
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anumite exigenţe, cu condiţia ca acestea să 
nu discrimineze, să fie necesare şi 
proporţionate; subliniază că, în acest 
context, statele membre au menţinut un 
anumit număr de regimuri de autorizare 
făcându-le mai accesibile şi mai 
transparente pentru furnizorii de servicii;

anumite exigenţe, doar în cazurile în care
acestea sunt în mod evident 
nediscriminatorii, necesare şi 
proporţionate; subliniază că, în acest 
context, statele membre au menţinut un 
anumit număr de regimuri de autorizare 
făcându-le mai accesibile şi mai 
transparente pentru furnizorii de servicii;

Or. en

Amendamentul 29
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază dificultăţile întâlnite în 
materie de recunoaştere a calificărilor 
profesionale; reaminteşte că directiva 
privind serviciile nu se poate aplica 
dispoziţiilor deja acoperite prin directive 
sectoriale; invită Comisia să clarifice 
această situaţie în cadrul unei revizuiri a 
directivei privind calificările profesionale;

6. subliniază dificultăţile întâlnite în 
materie de recunoaştere a calificărilor 
profesionale, în special în cazul profesiilor 
medicale; reaminteşte că Directiva privind 
serviciile nu se poate aplica dispoziţiilor 
deja acoperite prin directive sectoriale; 
invită Comisia să clarifice această situaţie 
în cadrul unei revizuiri a Directivei privind 
calificările profesionale;

Or. fr

Amendamentul 30
Pascal Canfin

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. reaminteşte specificul dispoziţiilor 
privind dreptul de stabilire şi al celor 
privind furnizarea temporară de servicii 
într-un alt stat membru; invită Comisia să 
ţină pe deplin cont de acest specific în 
evaluarea sa;

7. reaminteşte specificul dispoziţiilor 
privind dreptul de stabilire şi al celor 
privind furnizarea temporară de servicii 
într-un alt stat membru; invită Comisia să 
ţină pe deplin cont de acest specific în 
evaluarea sa; doreşte, din acest punct de 
vedere, să se evalueze consecinţele 
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dispoziţiilor care prevăd faptul că statele 
membre nu au voie să impună anumite 
cerinţe, cum ar fi în special, în capitolul 
III din directivă, condiţiile de 
reciprocitate cu statul membru în care 
furnizorul de servicii este deja stabilit şi 
aplicarea unui test economic, iar în 
capitolul IV din directivă obligaţia de a 
poseda un document de identitate specific, 
limitarea furnizării de servicii cu titlu 
independent, precum şi cerinţele care 
afectează utilizarea echipamentelor şi a 
materialelor;

Or. fr

Amendamentul 31
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 – paragraful 1 (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

solicită Comisiei şi statelor membre să 
elimine discriminarea nejustificată 
împotriva consumatorilor bazată pe 
naţionalitate sau pe locul de reşedinţă 
asigurând punerea efectivă în aplicare a 
articolului 20 alineatul (2) din Directiva 
privind serviciile, precum şi transpunerea 
corectă de către autorităţile şi instanţele 
naţionale, în sistemele juridice ale statelor 
membre, a dispoziţiilor interne de punere 
în aplicare a regulii de nediscriminare; 
invită, prin urmare, Comisia să prezinte 
orientări în 2011 cu privire la aplicarea 
articolului respectiv la faţa locului, 
concentrându-se în special pe problemele 
cu care se confruntă consumatorii care 
doresc să achiziţioneze bunuri şi servicii 
pe internet; reaminteşte că articolul 20 
alineatul (2) nu urmăreşte să 
preîntâmpine diferenţele de tratament în 
condiţii generale bazate pe consideraţii 
obiective, cum ar fi distanţa în cauză sau 
costurile mai ridicate cauzate de 
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furnizarea serviciului către beneficiarii 
din alte state membre;

Or. en

Amendamentul 32
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. subliniază că procesul de evaluare iniţiat 
în cadrul directivei reprezintă o sarcină 
considerabilă pentru administraţiile 
naţionale şi că aceasta trebuie luată în 
considerare în evaluarea transpunerii;

8. subliniază că procesul de examinare
iniţiat în cadrul directivei reprezintă o 
sarcină considerabilă pentru administraţiile 
naţionale şi că aceasta trebuie luată în 
considerare în evaluarea transpunerii;

Or. en

Amendamentul 33
Pascal Canfin

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. constată eforturile statelor membre de 
punere în aplicare a procesului de evaluare 
reciprocă; consideră că în etapa actuală a 
acestui proces nu este posibilă evaluarea 
eficacităţii sale; invită Comisia să realizeze 
o analiză aprofundată a potenţialului 
acestei noi metode în cadrul Actului pentru
piaţa unică; regretă faptul că Parlamentul 
European şi parlamentele naţionale nu sunt 
mai îndeaproape asociate la procesul de
evaluare reciprocă;

9. constată eforturile statelor membre de 
punere în aplicare a procesului de evaluare 
reciprocă; consideră că în etapa actuală a 
acestui proces nu este posibilă evaluarea 
eficacităţii sale; invită Comisia să realizeze 
o analiză aprofundată a potenţialului 
acestei noi metode în cadrul Actului
privind piaţa unică şi îşi exprimă 
surprinderea în legătură cu faptul că, în 
absenţa unei astfel de examinări, Comisia 
propune deja, în comunicarea sa 
intitulată „Către un Act privind piaţa 
unică”, extinderea acestei metode la alte 
domenii legislative privind piaţa unică; 
regretă faptul că Parlamentul European şi 
parlamentele naţionale nu sunt mai 
îndeaproape asociate la procesul de 



AM\852791RO.doc 19/40 PE454.524v02-00

RO

evaluare reciprocă;

Or. fr

Amendamentul 34
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. constată eforturile statelor membre de 
punere în aplicare a procesului de evaluare 
reciprocă; consideră că în etapa actuală a 
acestui proces nu este posibilă evaluarea 
eficacităţii sale; invită Comisia să realizeze 
o analiză aprofundată a potenţialului 
acestei noi metode în cadrul Actului pentru
piaţa unică; regretă faptul că Parlamentul 
European şi parlamentele naţionale nu 
sunt mai îndeaproape asociate la procesul 
de evaluare reciprocă;

9. constată eforturile statelor membre de 
punere în aplicare a procesului de evaluare 
reciprocă; consideră că procedura de 
evaluare reprezintă un instrument 
important pentru a analiza progresele 
înregistrate în aplicarea directivei în 
statele membre; consideră că în etapa 
actuală a acestui proces nu este posibilă 
evaluarea eficacităţii sale; subliniază că 
procedura în cauză ar trebui să contribuie 
la verificarea faptului dacă normele în 
vigoare în statele membre sunt în 
conformitate cu cerinţele pieţei interne şi 
nu duc la crearea de noi obstacole; invită 
Comisia să realizeze o analiză aprofundată 
a potenţialului acestei noi metode în cadrul 
Actului privind piaţa unică;

Or. el

Amendamentul 35
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. regretă faptul că Parlamentul 
European şi parlamentele naţionale nu 
sunt mai îndeaproape asociate la procesul 
de evaluare reciprocă;

Or. el
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Amendamentul 36
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. invită Comisia să identifice anumite 
profesii şi sectoare problematice în 
materie de furnizare transfrontalieră de 
servicii şi să efectueze o evaluare 
aprofundată a legislaţiei aplicabile şi a 
cauzelor disfuncţiilor;

Or. fr

Amendamentul 37
Pascal Canfin

Propunere de rezoluţie
Subtitlul 2 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ghişee unice Ghişee unice şi simplificarea procedurilor

Or. fr

Amendamentul 38
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. consideră că instituirea de ghişee unice 
este un element esenţial pentru punerea în 
aplicare eficientă a directivei; recunoaşte 
că aceasta necesită un efort substanţial din 
partea statelor membre pe plan financiar, 
tehnic şi organizatoric; subliniază că este 
necesară asocierea partenerilor sociali;

10. consideră că instituirea de ghişee unice 
este un element esenţial pentru punerea în 
aplicare eficientă a directivei; recunoaşte 
că aceasta necesită un efort substanţial din 
partea statelor membre pe plan financiar, 
tehnic şi organizatoric; subliniază că este 
necesară implicarea partenerilor sociali şi 
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a asociaţiilor profesionale;

Or. en

Amendamentul 39
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluţie
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

invită statele membre să dezvolte ghişeele 
unice în portaluri cuprinzătoare de e-
guvernare pentru furnizorii de servicii 
care doresc să demareze o afacere sau să 
furnizeze servicii transfrontaliere; 
subliniază că este esenţial ca ghişeele 
unice să permită îndeplinirea pe cale 
electronică a tuturor procedurilor 
administrative necesare, inclusiv a celor 
din domeniul fiscal, cum ar fi solicitarea 
unui număr de TVA, şi a celor legate de 
înregistrarea în sistemul de asigurări 
sociale;

Or. en

Amendamentul 40
Othmar Karas

Propunere de rezoluţie
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10a. solicită statelor membre să dezvolte 
ghişeele unice în centre cuprinzătoare de 
e-guvernare, care ar putea fi responsabile 
şi pentru alte domenii ce nu fac obiectul 
directivei, cum ar fi impozitele; această 
evoluţie ar trebui să se petreacă într-un 
mod armonizat la nivel european pentru a 
evita denaturarea concurenţei;

Or. de
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Amendamentul 41
Pascal Canfin

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. invită statele membre să continue 
îmbunătăţirea gradului de accesibilitate a 
ghişeelor unice, precum şi calitatea şi 
relevanţa informaţiilor puse la dispoziţia 
furnizorilor de servicii; invită Comisia şi 
statele membre să asigure disponibilitatea 
în mai multe limbi a informaţiilor furnizate 
de ghişeele unice;

11. invită statele membre să continue 
îmbunătăţirea gradului de accesibilitate a 
ghişeelor unice, precum şi a calităţii şi 
relevanţei informaţiilor puse la dispoziţia 
furnizorilor de servicii, inclusiv ale 
informaţiilor privind dreptul muncii şi 
dispoziţiile fiscale în vigoare în statele 
membre şi relevante pentru aceşti 
furnizori, în special în materie de TVA; 
invită Comisia şi statele membre să asigure 
disponibilitatea în mai multe limbi a 
informaţiilor furnizate de ghişeele unice;

Or. fr

Amendamentul 42
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Damien Abad, Constance 
Le Grip, Wim van de Camp, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. invită statele membre să continue 
îmbunătăţirea gradului de accesibilitate a 
ghişeelor unice, precum şi calitatea şi 
relevanţa informaţiilor puse la dispoziţia
furnizorilor de servicii; invită Comisia şi
statele membre să asigure disponibilitatea
în mai multe limbi a informaţiilor furnizate 
de ghişeele unice;

11. invită statele membre să continue 
îmbunătăţirea gradului de accesibilitate a 
ghişeelor unice, precum şi a calităţii şi 
relevanţei informaţiilor puse la dispoziţia
utilizatorilor săi; invită statele membre să 
asigure disponibilitatea şi în alte limbi
decât cele naţionale a tuturor informaţiilor 
furnizate de ghişeele unice, ţinând seama 
în special de limbile ţărilor învecinate;

Or. en
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Amendamentul 43
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. invită statele membre să continue 
îmbunătăţirea gradului de accesibilitate a 
ghişeelor unice, precum şi calitatea şi 
relevanţa informaţiilor puse la dispoziţia 
furnizorilor de servicii; invită Comisia şi 
statele membre să asigure disponibilitatea 
în mai multe limbi a informaţiilor furnizate 
de ghişeele unice;

11. invită statele membre să continue 
îmbunătăţirea gradului de accesibilitate
fizică şi electronică a ghişeelor unice, 
precum şi a calităţii şi relevanţei
informaţiilor puse la dispoziţia furnizorilor 
de servicii; invită Comisia şi statele 
membre să asigure disponibilitatea în mai 
multe limbi a informaţiilor furnizate de 
ghişeele unice;

Or. cs

Amendamentul 44
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. invită statele membre să continue 
îmbunătăţirea gradului de accesibilitate a 
ghişeelor unice, precum şi calitatea şi 
relevanţa informaţiilor puse la dispoziţia 
furnizorilor de servicii; invită Comisia şi 
statele membre să asigure disponibilitatea 
în mai multe limbi a informaţiilor furnizate 
de ghişeele unice;

11. invită statele membre să continue 
îmbunătăţirea gradului de accesibilitate a 
ghişeelor unice, inclusiv a posibilităţii de a 
realiza demersurile respective fără a fi 
necesară deplasarea la unul dintre 
ghişeele unice şi pe cale electronică,
precum şi a calităţii şi relevanţei
informaţiilor puse la dispoziţia furnizorilor 
de servicii; invită Comisia şi statele 
membre să asigure disponibilitatea în mai 
multe limbi a informaţiilor furnizate de 
ghişeele unice;

Or. pl
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Amendamentul 45
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. invită statele membre să continue 
îmbunătăţirea gradului de accesibilitate a 
ghişeelor unice, precum şi calitatea şi 
relevanţa informaţiilor puse la dispoziţia 
furnizorilor de servicii; invită Comisia şi 
statele membre să asigure disponibilitatea 
în mai multe limbi a informaţiilor furnizate 
de ghişeele unice;

11. invită statele membre să continue 
îmbunătăţirea gradului de accesibilitate a 
ghişeelor unice, precum şi a calităţii şi 
relevanţei informaţiilor şi sfaturilor 
practice puse la dispoziţia furnizorilor de 
servicii; invită Comisia şi statele membre 
să asigure disponibilitatea în mai multe 
limbi şi pe cale electronică a informaţiilor 
furnizate de ghişeele unice;

Or. el

Amendamentul 46
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. invită statele membre să continue 
îmbunătăţirea gradului de accesibilitate a 
ghişeelor unice, precum şi calitatea şi 
relevanţa informaţiilor puse la dispoziţia 
furnizorilor de servicii; invită Comisia şi 
statele membre să asigure disponibilitatea 
în mai multe limbi a informaţiilor furnizate 
de ghişeele unice;

11. invită statele membre să continue 
îmbunătăţirea gradului de accesibilitate a 
ghişeelor unice, precum şi a calităţii şi 
relevanţei informaţiilor puse la dispoziţia 
furnizorilor de servicii, în special ale celor 
privind dreptul muncii şi dreptul 
lucrătorilor, precum şi ale celor 
referitoare la aspecte fiscale (impozite, 
TVA, etc.); invită Comisia şi statele 
membre să asigure disponibilitatea în mai 
multe limbi a informaţiilor furnizate de 
ghişeele unice, în special în limbile ţărilor 
învecinate;

Or. fr
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Amendamentul 47
Constance Le Grip, Damien Abad, Philippe Juvin

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. invită statele membre să continue 
îmbunătăţirea gradului de accesibilitate a 
ghişeelor unice, precum şi calitatea şi 
relevanţa informaţiilor puse la dispoziţia 
furnizorilor de servicii; invită Comisia şi 
statele membre să asigure disponibilitatea 
în mai multe limbi a informaţiilor furnizate 
de ghişeele unice;

11. invită statele membre să continue 
îmbunătăţirea gradului de accesibilitate a 
ghişeelor unice, precum şi a calităţii şi 
relevanţei informaţiilor puse la dispoziţia 
furnizorilor de servicii, în special IMM-
urilor; invită Comisia şi statele membre să 
asigure disponibilitatea în mai multe limbi 
a informaţiilor furnizate de ghişeele unice;

Or. fr

Amendamentul 48
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. subliniază faptul că, dacă se doreşte 
ca ghişeele unice să asigure prestaţii şi să 
furnizeze informaţii dincolo de frontiere, 
acestea trebuie să utilizeze numeroase 
limbi în acest sens, eventual alte limbi 
decât cele ale statului membru, ceea ce ar 
trebui să permită creşterea volumului de 
investiţii transfrontaliere şi a mobilităţii 
transfrontaliere în ansamblul Uniunii;

Or. el

Amendamentul 49
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, Hans-
Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluţie
Punctul 11a (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. invită statele membre să crească 
disponibilitatea îndeplinirii pe cale 
electronică a procedurilor, incluzând o 
traducere a tuturor formularelor 
relevante; invită statele membre să ofere 
utilizatorilor ghişeelor unice instrumente 
de monitorizare care să permită acestora 
să verifice progresul procedurilor în curs;

Or. en

Amendamentul 50
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, 
Konstantinos Poupakis, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluţie
Punctul 11b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11b. recunoaşte problemele întâmpinate 
în privinţa funcţionării ghişeelor unice 
referitoare la dovedirea identităţii, 
utilizarea semnăturilor electronice, 
transmiterea de documente originale sau 
copii certificate, în special într-un context 
transfrontalier; solicită Comisiei să 
propună măsuri de rezolvare a acestor 
probleme pentru a permite IMM-urilor să 
beneficieze de piaţa unică şi să evite orice 
incertitudine juridică sau tehnică;

Or. en

Amendamentul 51
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, Hans-
Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluţie
Punctul 11c (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11c. subliniază că este deosebit de 
important pentru utilizatori să se clarifice 
care sunt cerinţele aplicabile în cazul unei 
stabiliri permanente a unei întreprinderi 
spre deosebire de o prestare de servicii 
transfrontalieră, cu caracter temporar;

Or. en

Amendamentul 52
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. regretă faptul că ghişeele unice sunt
încă prea puţin cunoscute de furnizorii de 
servicii; invită Comisia şi statele membre 
să iniţieze cât de curând campanii de 
informare destinate tuturor actorilor 
implicaţi;

12. constată faptul că ghişeele unice sunt
doar insuficient cunoscute de furnizorii de 
servicii; invită Comisia şi statele membre 
să iniţieze cât de curând campanii de 
informare destinate tuturor actorilor 
implicaţi;

Or. de

Amendamentul 53
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Damien Abad, Constance 
Le Grip, Wim van de Camp, Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. regretă faptul că ghişeele unice sunt 
încă prea puţin cunoscute de furnizorii de 
servicii; invită Comisia şi statele membre 
să iniţieze cât de curând campanii de 
informare destinate tuturor actorilor 
implicaţi;

12. regretă faptul că ghişeele unice sunt 
încă prea puţin cunoscute de furnizorii de 
servicii; invită Comisia şi statele membre, 
în colaborare cu organizaţiile 
profesionale, să iniţieze cât de curând 
campanii de informare şi comunicare bine 
orientate; invită Comisia şi statele 
membre să sporească vizibilitatea şi 
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recognoscibilitatea domeniului eu-go;

Or. en

Amendamentul 54
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. regretă faptul că ghişeele unice sunt 
încă prea puţin cunoscute de furnizorii de 
servicii; invită Comisia şi statele membre 
să iniţieze cât de curând campanii de 
informare destinate tuturor actorilor 
implicaţi;

12. regretă faptul că ghişeele unice sunt 
încă prea puţin cunoscute de furnizorii de 
servicii; invită Comisia să aloce în 
proiectul de buget pentru exerciţiul 2012 
credite suficiente finanţării unei campanii 
de informare cu privire la acest serviciu; 
invită statele membre să iniţieze cât de 
curând campanii de informare destinate 
tuturor actorilor implicaţi;

Or. cs

Amendamentul 55
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. regretă faptul că ghişeele unice sunt 
încă prea puţin cunoscute de furnizorii de 
servicii; invită Comisia şi statele membre 
să iniţieze cât de curând campanii de 
informare destinate tuturor actorilor 
implicaţi;

12. regretă faptul că ghişeele unice sunt 
încă prea puţin cunoscute de furnizorii de 
servicii; invită Comisia şi statele membre 
să iniţieze cât de curând campanii de
promovare, de informare şi de formare
destinate tuturor actorilor implicaţi;

Or. pl
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Amendamentul 56
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. regretă faptul că ghişeele unice sunt 
încă prea puţin cunoscute de furnizorii de 
servicii; invită Comisia şi statele membre 
să iniţieze cât de curând campanii de 
informare destinate tuturor actorilor 
implicaţi;

12. regretă faptul că ghişeele unice sunt 
încă prea puţin cunoscute de furnizorii de 
servicii; invită Comisia să iniţieze o 
campanie amplă de promovare a ghişeelor 
unice pentru a face cunoscute 
posibilităţile pe care acestea trebuie să le 
ofere furnizorilor de servicii; invită statele 
membre să iniţieze cât de curând campanii 
de informare destinate tuturor actorilor 
implicaţi, care să se axeze nu doar pe 
ghişeele unice pe care le-au instituit, ci şi 
pe posibilităţile de furnizare 
transfrontalieră de servicii pentru 
furnizorii stabiliţi pe teritoriul lor;

Or. fr

Amendamentul 57
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. regretă faptul că ghişeele unice sunt
încă prea puţin cunoscute de furnizorii de 
servicii; invită Comisia şi statele membre 
să iniţieze cât de curând campanii de 
informare destinate tuturor actorilor 
implicaţi;

12. regretă faptul că consilierea oferită de
ghişeele unice nu ajunge încă la furnizorii
potenţiali de servicii şi că informaţiile 
privind modul de contactare a ghişeelor 
unice nu sunt bine cunoscute; invită 
statele membre să se asigure că site-urile 
lor de internet dedicate asistenţei pentru 
întreprinderi şi cetăţeni, inclusiv reţeaua 
EUGO, sunt promovate în mod eficace şi 
prezintă studii de caz referitoare la 
întreprinderi care au utilizat ghişeele 
unice şi beneficiile rezultate;

Or. en
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Amendamentul 58
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12a. consideră că dialogul şi schimburile 
de bune practici dintre statele membre 
constituie elemente foarte importante 
pentru ameliorarea şi dezvoltarea 
ghişeelor în cauză; subliniază că se 
impun măsuri urgente în statele în care 
ghişeele unice fie nu există încă, fie au 
rezultate nesatisfăcătoare; invită toate 
statele membre să îşi intensifice eforturile 
pentru ca toate demersurile şi procedurile 
necesare să poată fie finalizate prin 
intermediul ghişeelor unice;

Or. el

Amendamentul 59
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluţie
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12a. invită statele membre să se asigure 
că site-urile naţionale ale ghişeelor unice 
pun la dispoziţie noile obligaţii în materie 
de informare impuse furnizorilor de 
servicii în beneficiul consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 60
Olga Sehnalová

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. invită statele membre să furnizeze 
datele statistice necesare evaluării 
activităţii ghişeelor unice şi a impactului 
acestora la nivel european;

13. invită statele membre să furnizeze în 
mod regulat Comisiei şi Parlamentului 
European datele statistice necesare 
evaluării activităţii ghişeelor unice şi a 
impactului acestora la nivel european;
invită Comisia să stabilească criterii clare 
pentru evaluarea ghişeelor unice; aceste 
criterii ar trebui să se bazeze pe indicatori 
atât cantitativi, cât şi calitativi;

Or. cs

Amendamentul 61
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Damien Abad, Wim van de 
Camp, Konstantinos Poupakis, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. invită statele membre să furnizeze
datele statistice necesare evaluării
activităţii ghişeelor unice şi a impactului 
acestora la nivel european;

13. invită statele membre să furnizeze date
statistice comparabile, necesare evaluării
funcţionării ghişeelor unice şi a impactului 
acestora la nivel naţional şi european;

Or. en

Amendamentul 62
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. invită statele membre să furnizeze 
datele statistice necesare evaluării 
activităţii ghişeelor unice şi a impactului 
acestora la nivel european;

13. invită statele membre să furnizeze 
datele statistice necesare evaluării 
activităţii ghişeelor unice şi a impactului 
acestora la nivel european, în special în 
materie de furnizare transfrontalieră de 
servicii; invită Comisia să solicite, să 
colecteze, să consolideze şi să analizeze 
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datele respective pentru a realiza un 
tablou de bord al pieţei europene a 
serviciilor, care să permită evaluarea 
stării şi evoluţiei acesteia într-un mod 
durabil;

Or. fr

Amendamentul 63
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Wim van de Camp, Hans-
Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. consideră că ghişeele unice ar trebui 
să fie ameliorate în continuare şi 
dezvoltate în centre cuprinzătoare de e-
guvernare pentru întreprinderi şi cetăţeni; 
subliniază că este esenţial ca ghişeele 
unice să permită îndeplinirea pe cale 
electronică a tuturor procedurilor 
administrative necesare, inclusiv a celor 
din domeniul fiscal, cum ar fi solicitarea 
unui număr de TVA, şi a celor legate de 
înregistrarea în sistemul de asigurări 
sociale;

Or. en

Amendamentul 64
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. consideră că ar fi logic ca ghişeele 
unice să poată furniza în mod 
complementar, în temeiul directivei, 
informaţii privind dreptul muncii 
aplicabil, drepturile sociale şi drepturile 
lucrătorilor, precum şi informaţii de ordin 
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economic (de exemplu cadrul reglementar 
privind TVA);

Or. el

Amendamentul 65
Pascal Canfin

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. invită Comisia să consolideze sinergiile 
între ghişeele unice instituite la nivel 
naţional şi să dezvolte instrumentele 
tehnice şi operaţionale necesare constituirii 
acestor sinergii;

14. invită Comisia să consolideze sinergiile 
între ghişeele unice instituite la nivel 
naţional şi să dezvolte instrumentele 
tehnice şi operaţionale necesare constituirii 
acestor sinergii; recomandă Comisiei să 
ofere furnizorilor de servicii, în toate 
limbile oficiale ale Uniunii, un link către 
ghişeele unice din statele membre;

Or. fr

Amendamentul 66
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. invită Comisia să consolideze 
sinergiile între ghişeele unice instituite la 
nivel naţional şi să dezvolte instrumentele 
tehnice şi operaţionale necesare
constituirii acestor sinergii;

14. constată că câteva state membre 
trebuie să soluţioneze o serie de probleme 
juridice şi tehnice pentru a permite 
utilizarea transfrontalieră a ghişeelor 
unice; invită statele membre în cauză să 
ia toate măsurile necesare acordând o 
atenţie deosebită recunoaşterii 
semnăturilor electronice; invită Comisia 
să depună în continuare eforturi de 
consolidare a interoperabilităţii şi 
recunoaşterii reciproce a procedurilor 
electronice şi să ia măsurile de sprijin
necesare pentru a facilita utilizarea 
transfrontalieră a ghişeelor unice;
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Or. en

Amendamentul 67
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. invită statele membre şi Comisia să 
depună eforturi sporite pentru a asigura 
interoperabilitatea electronică deplină a 
ghişeelor unice; subliniază legătura cu 
propunerea nr. 22 din Actul privind piaţa 
unică referitoare la semnătura, 
autentificarea şi identificarea electronică;

Or. en

Amendamentul 68
Pascal Canfin

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. invită Comisia, în conformitate cu 
dispoziţiile articolului 5 din directivă, care 
vizează simplificarea procedurilor, să 
favorizeze utilizarea unor formulare 
armonizate la nivel comunitar, 
echivalente certificatelor, atestatelor sau 
altor documente solicitate din partea unui 
furnizor de servicii;

Or. fr

Amendamentul 69
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

reaminteşte că statele membre au 
obligaţia să efectueze o evaluare a 
riscurilor pentru a garanta că 
întreprinderile nu întâmpină greutăţi 
excesive atunci când doresc să 
îndeplinească pe cale electronică 
procedurile necesare; subliniază că 
întreprinderile ar trebui să îşi poată 
utiliza propriile mijloace de 
identificare/autentificare electronică dacă 
recurg la ghişee unice din alte state 
membre, fără a trebui să obţină mijloacele 
naţionale utilizate în ţările respective;

Or. en

Amendamentul 70
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. salută numărul crescând de înscrieri ale 
autorităţilor naţionale responsabile de 
controlul serviciilor în cadrul sistemului 
informaţional al pieţei interne, permiţând 
astfel un schimb de informaţii direct, rapid 
şi eficient;

16. salută numărul crescând de înscrieri ale 
autorităţilor naţionale responsabile de 
controlul serviciilor în cadrul sistemului 
informaţional al pieţei interne (IMI), 
permiţând astfel un schimb de informaţii 
direct, rapid şi eficient; consideră că IMI 
poate fi utilizat şi în cazul altor directive 
relevante cum ar fi Directiva privind 
detaşarea lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 71
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Damien Abad, Wim van de 
Camp, Konstantinos Poupakis, Hans-Peter Mayer

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. subliniază necesitatea dezvoltării de 
acţiuni de formare profesională a 
funcţionarilor administraţiilor naţionale şi 
regionale responsabili cu controlul 
serviciilor; invită Comisia să instituie un 
program multianual în acest sens;

17. subliniază necesitatea dezvoltării de 
acţiuni de formare profesională a 
funcţionarilor administraţiilor naţionale şi 
regionale responsabili cu controlul 
serviciilor; recunoaşte eforturile depuse 
deja de statele membre în această privinţă 
şi invită statele membre să consolideze 
reţelele naţionale IMI prin monitorizarea 
continuă a funcţionării sale concrete şi 
asigurarea unei formări adecvate; 
reaminteşte că succesul durabil al IMI 
depinde de investiţii corespunzătoare la 
nivel european; invită Comisia, prin 
urmare, să instituie un program multianual 
în acest sens;

Or. en

Amendamentul 72
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. subliniază necesitatea dezvoltării de 
acţiuni de formare profesională a 
funcţionarilor administraţiilor naţionale şi 
regionale responsabili cu controlul 
serviciilor; invită Comisia să instituie un 
program multianual în acest sens;

17. subliniază necesitatea dezvoltării de 
acţiuni de formare profesională a 
funcţionarilor administraţiilor naţionale şi 
regionale responsabili cu controlul 
serviciilor; invită Comisia să instituie un 
program multianual în acest sens şi să 
mobilizeze toate mijloacele necesare 
pentru buna sa desfăşurare;

Or. fr

Amendamentul 73
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. constată dificultăţile întâmpinate în 
anumite state membre în chiar definirea 
domeniului excepţiilor prevăzute de 
directivă, îndeosebi în ceea ce priveşte 
serviciile sociale şi serviciile de sănătate; 
reaminteşte că aceste servicii au fost 
excluse din cauza specificului lor şi că, în 
ceea ce le priveşte, este necesar un cadru 
legislativ comunitar sectorial;

eliminat

Or. en

Amendamentul 74
Pascal Canfin

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. constată dificultăţile întâmpinate în 
anumite state membre în chiar definirea 
domeniului excepţiilor prevăzute de 
directivă, îndeosebi în ceea ce priveşte 
serviciile sociale şi serviciile de sănătate; 
reaminteşte că aceste servicii au fost 
excluse din cauza specificului lor şi că, în 
ceea ce le priveşte, este necesar un cadru 
legislativ comunitar sectorial;

18. constată dificultăţile întâmpinate în 
anumite state membre în chiar definirea 
domeniului excepţiilor prevăzute de 
directivă, îndeosebi în ceea ce priveşte 
serviciile sociale şi serviciile de sănătate şi 
solicită clarificări cu privire la noţiunea 
de „mandatare”, al cărei sens pare să fie 
vag, putând crea confuzii în legătură cu 
conceptul de mandat în domeniul 
asistenţei de stat şi al sectoarelor sociale 
excluse cu adevărat, cum ar fi în special 
îngrijirea copiilor şi asistenţa acordată 
familiilor sau persoanelor; subliniază, în 
special, incertitudinile legate de noţiunea 
restrictivă de „familii sau persoane aflate 
în nevoie în mod permanent sau 
temporar"; reaminteşte că aceste servicii 
au fost excluse din cauza specificului lor, 
că certitudinea juridică este 
indispensabilă în acest domeniu şi că, în 
ceea ce le priveşte, ar putea fi astfel
necesar un cadru legislativ comunitar 
sectorial;
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Or. fr

Amendamentul 75
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Damien Abad, Hans-Peter 
Mayer

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. constată dificultăţile întâmpinate în 
anumite state membre în chiar definirea 
domeniului excepţiilor prevăzute de 
directivă, îndeosebi în ceea ce priveşte
serviciile sociale şi serviciile de sănătate; 
reaminteşte că aceste servicii au fost
excluse din cauza specificului lor şi că, în 
ceea ce le priveşte, este necesar un cadru 
legislativ comunitar sectorial;

18. constată că majoritatea statelor
membre nu au întâmpinat probleme 
semnificative în cursul implementării 
Directivei privind serviciile în ceea ce 
priveşte domeniul său de aplicare; ia act 
de discuţiile din anumite state membre cu 
privire la serviciile excluse din domeniul 
de aplicare al directivei;

Or. en

Amendamentul 76
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. constată dificultăţile întâmpinate în 
anumite state membre în chiar definirea 
domeniului excepţiilor prevăzute de 
directivă, îndeosebi în ceea ce priveşte 
serviciile sociale şi serviciile de sănătate; 
reaminteşte că aceste servicii au fost 
excluse din cauza specificului lor şi că, în 
ceea ce le priveşte, este necesar un cadru 
legislativ comunitar sectorial;

18. constată dificultăţile întâmpinate în 
anumite state membre în chiar definirea 
domeniului excepţiilor prevăzute de 
directivă, îndeosebi în ceea ce priveşte 
serviciile sociale şi serviciile de sănătate; 
reaminteşte că aceste servicii au fost 
excluse din cauza specificului lor şi că, în 
ceea ce le priveşte, este necesar un cadru 
legislativ comunitar sectorial, cum ar fi o 
directivă-cadru privind serviciile de 
interes economic general;

Or. fr
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Amendamentul 77
Othmar Karas

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. constată dificultăţile întâmpinate în 
anumite state membre în chiar definirea 
domeniului excepţiilor prevăzute de 
directivă, îndeosebi în ceea ce priveşte 
serviciile sociale şi serviciile de sănătate;
reaminteşte că aceste servicii au fost 
excluse din cauza specificului lor şi că, în 
ceea ce le priveşte, este necesar un cadru 
legislativ comunitar sectorial;

18. constată dificultăţile întâmpinate în 
anumite state membre în chiar definirea 
domeniului excepţiilor prevăzute de 
directivă; în toate domeniile respective 
trebuie, de aceea, să se aducă claritate şi 
certitudine juridică;

Or. de

Amendamentul 78
Pascal Canfin

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. solicită o evaluare a consecinţelor 
includerii serviciilor de interes economic 
general în sfera de aplicare a directivei 
asupra funcţionării şi calităţii acestor 
servicii în raport cu aşteptările 
cetăţenilor;

Or. fr

Amendamentul 79
Pascal Canfin

Propunere de rezoluţie
Punctul 18b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18b. observă că comunicarea Comisiei 
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intitulată „Către un Act privind piaţa 
unică” promite că în 2011 va fi propus un 
set de măsuri privind serviciile de interes 
general; doreşte ca aceste propuneri să 
reflecte dispoziţiile articolului 14 din 
tratat privind adoptarea de regulamente 
europene în materie de servicii economice 
de interes general, cu respectarea 
Protocolului nr. 26 privind subsidiaritatea 
în domeniul serviciilor de interes general;

Or. fr

Amendamentul 80
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. consideră că măsurile complementare
necesare pentru desăvârşirea pieţei interne 
a serviciilor trebuie să se integreze în mod 
necesar în cadrul dezbaterii iniţiate cu 
privire la Actul pentru piaţa internă;

19. consideră că măsurile suplimentare
necesare pentru desăvârşirea pieţei interne 
a serviciilor trebuie să se integreze în mod 
necesar în cadrul dezbaterii iniţiate cu 
privire la Actul privind piaţa unică;

Or. en


