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Amendamentul 1
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că SSIG (serviciile sociale de 
interes general) au o contribuție importantă 
la punerea în aplicare a principiilor 
enunțate la articolul 3 din Tratatul UE și la 
articolele 9 și 14 din Tratatul FUE, în 
special în ceea ce privește dezvoltarea unei 
economii sociale de piață cu o 
competitivitate ridicată și promovarea 
coeziunii sociale și teritoriale a Uniunii; 
subliniază, în acest context, că este 
important să se consolideze dimensiunea 
socială a pieței interne prin luarea în 
considerație într-o mai mare măsură a 
particularităților SSIG, privilegiind o 
abordare pragmatică care plasează pe 
primul plan accesibilitatea, universalitatea, 
calitatea și eficiența acestor servicii;

1. consideră că SSIG (serviciile sociale de 
interes general) au o contribuție importantă 
la punerea în aplicare a principiilor 
enunțate la articolul 3 din Tratatul UE și la 
articolele 9 și 14 din Tratatul FUE, în 
special în ceea ce privește dezvoltarea unei 
economii sociale de piață cu o 
competitivitate ridicată și promovarea 
coeziunii sociale, economice și teritoriale a 
Uniunii; subliniază, în acest context, că 
este important să se consolideze 
dimensiunea socială a pieței interne prin 
luarea în considerație într-o mai mare 
măsură a particularităților SSIG, 
privilegiind o abordare pragmatică care 
plasează pe primul plan accesibilitatea, 
universalitatea, echitabilitatea, calitatea și 
eficiența acestor servicii;

Or. pt

Amendamentul 2
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că SSIG (serviciile sociale de 
interes general) au o contribuție importantă 
la punerea în aplicare a principiilor 
enunțate la articolul 3 din Tratatul UE și la 
articolele 9 și 14 din Tratatul FUE, în 
special în ceea ce privește dezvoltarea unei 
economii sociale de piață cu o 
competitivitate ridicată și promovarea 

1. consideră că SSIG (serviciile sociale de 
interes general) au o contribuție importantă 
la punerea în aplicare a principiilor 
enunțate la articolul 3 din Tratatul UE și la 
articolele 9 și 14 din Tratatul FUE, în 
special în ceea ce privește dezvoltarea unei 
economii sociale de piață cu o 
competitivitate ridicată și promovarea 
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coeziunii sociale și teritoriale a Uniunii; 
subliniază, în acest context, că este 
important să se consolideze dimensiunea 
socială a pieței interne prin luarea în 
considerație într-o mai mare măsură a 
particularităților SSIG, privilegiind o 
abordare pragmatică care plasează pe 
primul plan accesibilitatea, universalitatea, 
calitatea și eficiența acestor servicii;

coeziunii sociale și teritoriale a Uniunii; 
subliniază, în acest context, că este 
important să se consolideze dimensiunea 
socială a pieței interne; subliniază o 
abordare pragmatică care plasează pe 
primul plan accesibilitatea, universalitatea, 
calitatea și eficiența acestor servicii;

Or. en

Amendamentul 3
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că SSIG (serviciile sociale de 
interes general) au o contribuție 
importantă la punerea în aplicare a 
principiilor enunțate la articolul 3 din 
Tratatul UE și la articolele 9 și 14 din 
Tratatul FUE, în special în ceea ce privește
dezvoltarea unei economii sociale de piață 
cu o competitivitate ridicată și promovarea 
coeziunii sociale și teritoriale a Uniunii; 
subliniază, în acest context, că este 
important să se consolideze dimensiunea 
socială a pieței interne prin luarea în 
considerație într-o mai mare măsură a 
particularităților SSIG, privilegiind o 
abordare pragmatică care plasează pe 
primul plan accesibilitatea, 
universalitatea, calitatea și eficiența 
acestor servicii;

1. consideră că SSIG (serviciile sociale de 
interes general) au o contribuție la punerea 
în aplicare a principiilor enunțate la 
articolul 3 din Tratatul UE și la articolele 9 
și 14 din Tratatul FUE, și la dezvoltarea 
unei economii sociale de piață cu o 
competitivitate ridicată; subliniază, în acest 
context, că este important să se recunoască
dimensiunea socială a pieței unice și a
SSIG;

Or. en
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Amendamentul 4
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că SSIG (serviciile sociale de 
interes general) au o contribuție importantă 
la punerea în aplicare a principiilor 
enunțate la articolul 3 din Tratatul UE și la 
articolele 9 și 14 din Tratatul FUE, în 
special în ceea ce privește dezvoltarea unei 
economii sociale de piață cu o 
competitivitate ridicată și promovarea 
coeziunii sociale și teritoriale a Uniunii; 
subliniază, în acest context, că este 
important să se consolideze dimensiunea 
socială a pieței interne prin luarea în 
considerație într-o mai mare măsură a 
particularităților SSIG, privilegiind o 
abordare pragmatică care plasează pe 
primul plan accesibilitatea, universalitatea, 
calitatea și eficiența acestor servicii;

1. consideră că SSIG (serviciile sociale de 
interes general) au o contribuție importantă 
la punerea în aplicare a principiilor 
enunțate la articolul 3 din Tratatul UE și la 
articolele 9 și 14 din Tratatul FUE, în 
special în ceea ce privește dezvoltarea unei 
economii sociale de piață cu o 
competitivitate ridicată și promovarea 
coeziunii sociale și teritoriale a Uniunii; 
subliniază, în acest context, că este 
important să se consolideze dimensiunea 
socială a pieței interne prin luarea în 
considerație într-o mai mare măsură a 
particularităților SSIG, privilegiind o 
abordare pragmatică în cadrul căreia
accesibilitatea, universalitatea, calitatea și 
eficiența acestor servicii sunt revizuite în 
mod constant;

Or. de

Amendamentul 5
Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că serviciile sociale 
sunt concepute pentru a veni în 
întâmpinarea necesităților vitale ale 
cetățenilor, îndeosebi ale utilizatorilor 
care se regăsesc în poziții vulnerabile 
precum și ale persoanelor cu dizabilități; 
subliniază rolul preventiv și de coeziune 
socială al serviciilor, care se adresează 
tuturor cetățenilor indiferent de 
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bunăstarea sau de venitul acestora; 
consideră, prin urmare, că natura 
dinamică a serviciilor solicită excluderea 
acestora din cadrul normelor privind 
piața internă;

Or. en

Amendamentul 6
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește faptul că SSIG evoluează 
în mod constant ca răspuns la noile 
dezvoltări economice, sociale, 
instituționale și tehnologice; solicită 
Comisiei și statelor membre să continue 
procesul de modernizare a infrastructurii, 
de organizare și de finanțare a serviciilor 
de interes general având în vedere 
schimbările constante din cadrul pieței 
interne și nevoile esențiale ale cetățenilor 
europeni;

Or. en

Amendamentul 7
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Subtitlul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța implicării 
actorilor politici și instituționali, a 
societății civile și a părților interesate și a 
promovării unei abordări holistice privind 
serviciile de interes general care să țină 
cont de cetățenii Europei și de IMM-uri, 
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care deseori sunt ignorați în acest 
domeniu al economiei sociale europene;

Or. pt

Amendamentul 8
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că, având în vedere funcția pe 
care o îndeplinesc aceste servicii în 
Europa, mai ales într-un context de criză 
economică, Uniunea Europeană ar trebui să 
consolideze într-o mai mare măsură 
importanța acestora; invită, în acest 
context, Comisia Europeană să examineze 
ideea instituirii unui observator european al 
serviciilor sociale, care să reunească 
informații provenind din diferite surse 
localizate în statele membre și care să 
valorifice bunele practici la nivel european, 
național, regional sau local; invită, 
totodată, Comisia să actualizeze site-ul 
internet „întrebări/răspunsuri privind 
SSIG”, asigurând accesibilitatea acestuia
în toate limbile oficiale ale Uniunii;

2. consideră că, având în vedere funcția pe 
care o îndeplinesc aceste servicii în 
Europa, mai ales într-un context de criză 
economică, Uniunea Europeană ar trebui să 
consolideze într-o mai mare măsură 
importanța acestora; invită, în acest 
context, Comisia Europeană să examineze 
ideea instituirii unui observator european al 
serviciilor sociale, care să reunească 
informații provenind din diferite surse 
localizate în statele membre și care să 
valorifice bunele practici la nivel european, 
național, regional sau local; invită, 
totodată, Comisia să actualizeze site-ul 
internet „întrebări/răspunsuri privind 
SSIG”și să elaboreze o metodologie mai 
bine adaptată autorităților care se ocupă 
de gestionarea serviciilor publice și 
operatorilor și care să fie cuprinzătoare, 
aplicabilă în mod direct și accesibilă în 
toate limbile oficiale ale Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 9
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 2 



PE458.561v02-00 8/24 AM\859198RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că, având în vedere funcția pe 
care o îndeplinesc aceste servicii în 
Europa, mai ales într-un context de criză 
economică, Uniunea Europeană ar trebui să 
consolideze într-o mai mare măsură 
importanța acestora; invită, în acest 
context, Comisia Europeană să examineze
ideea instituirii unui observator european al 
serviciilor sociale, care să reunească 
informații provenind din diferite surse 
localizate în statele membre și care să 
valorifice bunele practici la nivel european, 
național, regional sau local; invită, 
totodată, Comisia să actualizeze site-ul 
internet „întrebări/răspunsuri privind 
SSIG”, asigurând accesibilitatea acestuia în 
toate limbile oficiale ale Uniunii;

2. consideră că, având în vedere funcția pe 
care o îndeplinesc aceste servicii în 
Europa, mai ales într-un context de criză 
economică, Uniunea Europeană ar trebui să 
consolideze într-o mai mare măsură 
importanța acestora; invită, în acest 
context, Comisia Europeană să dezvolte în 
continuare ideea instituirii unui observator 
european al serviciilor sociale, care să 
reunească informații provenind din diferite 
surse localizate în statele membre și care să 
valorifice bunele practici la nivel european, 
național, regional sau local; invită, 
totodată, Comisia să actualizeze site-ul 
internet „întrebări/răspunsuri privind 
SSIG”, asigurând accesibilitatea acestuia în 
toate limbile oficiale ale Uniunii; solicită 
Comisiei să dezvolte un cadru european 
voluntar și general al calității serviciilor 
sociale pentru întreprinderile publice și 
private care furnizează SSIG, în vederea 
asigurării unei concurențe echitabile și a 
unei calități sporite;

Or. en

Amendamentul 10
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că, având în vedere funcția pe 
care o îndeplinesc aceste servicii în 
Europa, mai ales într-un context de criză 
economică, Uniunea Europeană ar trebui să 
consolideze într-o mai mare măsură
importanța acestora; invită, în acest 
context, Comisia Europeană să examineze 
ideea instituirii unui observator european 
al serviciilor sociale, care să reunească 

2. consideră că, având în vedere funcția pe 
care o îndeplinesc aceste servicii în 
Europa, mai ales într-un context de criză 
economică, Uniunea Europeană ar trebui să 
recunoască importanța acestora; invită, în 
acest context, Comisia Europeană să 
reunească informații provenind din diferite 
surse localizate în statele membre și care să 
valorifice bunele practici la nivel european, 
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informații provenind din diferite surse 
localizate în statele membre și care să 
valorifice bunele practici la nivel european, 
național, regional sau local; invită, 
totodată, Comisia să actualizeze site-ul 
internet „întrebări/răspunsuri privind 
SSIG”, asigurând accesibilitatea acestuia în 
toate limbile oficiale ale Uniunii;

național, regional sau local; invită, 
totodată, Comisia să actualizeze site-ul 
internet „întrebări/răspunsuri privind
SSIG”, asigurând accesibilitatea acestuia în 
toate limbile oficiale ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 11
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că, având în vedere funcția pe 
care o îndeplinesc aceste servicii în 
Europa, mai ales într-un context de criză 
economică, Uniunea Europeană ar trebui să 
consolideze într-o mai mare măsură 
importanța acestora; invită, în acest 
context, Comisia Europeană să examineze 
ideea instituirii unui observator european 
al serviciilor sociale, care să reunească 
informații provenind din diferite surse 
localizate în statele membre și care să 
valorifice bunele practici la nivel european, 
național, regional sau local; invită, 
totodată, Comisia să actualizeze site-ul 
internet „întrebări/răspunsuri privind 
SSIG”, asigurând accesibilitatea acestuia în 
toate limbile oficiale ale Uniunii;

2. consideră că, având în vedere funcția pe 
care o îndeplinesc aceste servicii în 
Europa, mai ales într-un context de criză 
economică, Uniunea Europeană ar trebui să 
consolideze într-o mai mare măsură 
importanța acestora; invită, în acest 
context, Comisia Europeană să examineze 
dacă instituirea unui observator european 
al serviciilor sociale, care să reunească 
informații provenind din diferite surse 
localizate în statele membre ar constitui 
un instrument adecvat și să valorifice 
bunele practici la nivel european, național, 
regional sau local; invită, totodată, Comisia 
să actualizeze site-ul internet 
„întrebări/răspunsuri privind SSIG”, 
asigurând accesibilitatea acestuia în toate 
limbile oficiale ale Uniunii; subliniază în 
general faptul că, în vederea unei mai 
bune înțelegeri privind funcționarea 
instituțiilor europene, pentru o mai bună 
funcționare a acestora, cetățenii europeni 
ar trebui să aibă posibilitatea de a 
consulta online tot tipul de informații 
traduse în mod adecvat prin intermediul 
unor instrumente de traducere online 
accesibile și ușor de utilizat, astfel încât 
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aceștia să se bucure de oportunitatea de a 
consulta informațiile dorite în limba lor 
maternă;

Or. en

Amendamentul 12
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că, având în vedere funcția pe 
care o îndeplinesc aceste servicii în 
Europa, mai ales într-un context de criză 
economică, Uniunea Europeană ar trebui să 
consolideze într-o mai mare măsură 
importanța acestora; invită, în acest 
context, Comisia Europeană să examineze 
ideea instituirii unui observator european al 
serviciilor sociale, care să reunească 
informații provenind din diferite surse 
localizate în statele membre și care să 
valorifice bunele practici la nivel european, 
național, regional sau local; invită, 
totodată, Comisia să actualizeze site-ul 
internet „întrebări/răspunsuri privind 
SSIG”, asigurând accesibilitatea acestuia în 
toate limbile oficiale ale Uniunii;

2. consideră că, având în vedere funcția pe 
care o îndeplinesc aceste servicii în 
Europa, mai ales într-un context de criză 
economică, Uniunea Europeană ar trebui să 
consolideze într-o mai mare măsură 
importanța acestora; invită, în acest 
context, Comisia Europeană să examineze 
ideea instituirii unui observator european al 
serviciilor sociale, care să reunească 
informații provenind din diferite surse 
localizate în statele membre și care să 
valorifice bunele practici la nivel european, 
național, regional sau local și să elaboreze 
o evaluare corespunzătoare a costurilor; 
invită, totodată, Comisia să actualizeze 
site-ul internet „întrebări/răspunsuri privind 
SSIG”, asigurând accesibilitatea acestuia în 
toate limbile oficiale ale Uniunii;

Or. de

Amendamentul 13
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază interesul în vederea unei 
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înțelegeri mai bune a conceptelor comune 
privind calitatea SSIG ale cadrului 
european voluntar al calității serviciilor 
sociale adoptat în 2010 de către Comitetul 
pentru protecție socială; dorește 
elaborarea unei definiții a instrumentelor 
de coordonare comune, în vederea 
optimizării utilizării acestui cadru 
voluntar și a schimbului de bune practici 
cu scopul de a stabili indicatori de calitate 
asemănători;

Or. fr

Amendamentul 14
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să continue să 
depună eforturi în vederea identificării 
caracteristicilor speciale ale serviciilor 
sociale de interes general și să găsească o 
definiție general acceptată a serviciilor de 
interes general, respectând în totalitate 
responsabilitățile statelor membre și 
luând în considerare modalitățile 
distinctive și individuale de adaptare a 
acestor servicii în cadrul întregii Europe;

Or. en

Amendamentul 15
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește importanța SSIG pentru 3. reamintește importanța SSIG pentru 
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ocuparea integrală a forței de muncă a 
Uniunii și pentru finanțele publice ale 
statelor membre; consideră că este necesar, 
într-un context de criză economică și 
bugetară, să se adopte o abordare 
echilibrată, bazată pe conservarea calității 
serviciilor sociale și pe o ameliorare a 
eficacității acestora; consideră, astfel, că 
trebuie să se analizeze coerența dintre 
normele care guvernează achizițiile publice 
și SSIG, în special în ceea ce privește noile 
modalități de gestiune, cum ar fi gestiunea 
„in-house” sau accentuarea criteriilor 
calitative în alegerea ofertelor prezentate 
într-o procedură concurențială de ofertare;

ocuparea integrală a forței de muncă a 
Uniunii și pentru finanțele publice ale 
statelor membre; consideră că este necesar, 
într-un context de criză economică și 
bugetară, să se adopte o abordare 
echilibrată, bazată pe conservarea calității 
serviciilor sociale și pe o ameliorare a 
eficacității acestora; consideră, astfel, că 
trebuie să se analizeze coerența dintre 
normele care guvernează achizițiile publice 
și SSIG, în special în ceea ce privește noile 
modalități de gestiune, cum ar fi gestiunea 
„in-house” sau accentuarea criteriilor 
calitative în alegerea ofertelor prezentate 
într-o procedură concurențială de ofertare, 
garantând participarea IMM-urilor pe 
picior de egalitate; 

Or. pt

Amendamentul 16
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește importanța SSIG pentru 
ocuparea integrală a forței de muncă a 
Uniunii și pentru finanțele publice ale 
statelor membre; consideră că este necesar, 
într-un context de criză economică și 
bugetară, să se adopte o abordare 
echilibrată, bazată pe conservarea calității 
serviciilor sociale și pe o ameliorare a 
eficacității acestora; consideră, astfel, că 
trebuie să se analizeze coerența dintre 
normele care guvernează achizițiile publice 
și SSIG, în special în ceea ce privește noile 
modalități de gestiune, cum ar fi gestiunea 
„in-house” sau accentuarea criteriilor 
calitative în alegerea ofertelor prezentate 
într-o procedură concurențială de ofertare;

3. reamintește importanța SSIG pentru 
ocuparea integrală a forței de muncă a 
Uniunii și pentru finanțele publice ale 
statelor membre; consideră că este necesar, 
într-un context de criză economică și 
bugetară, să se adopte o abordare 
echilibrată, bazată pe conservarea 
continuității și a calității serviciilor sociale 
și pe o ameliorare a eficacității acestora; 
consideră, astfel, că trebuie să se analizeze 
clarificarea conceptelor, în special privind 
noțiunea de acordare a mandatelor, 
precum și coerența dintre normele care 
guvernează achizițiile publice și SSIG, în 
ceea ce privește în special modalitățile de 
gestiune, cum ar fi gestiunea „in-house”, 
cooperarea dintre autoritățile locale și 
orice alte tipuri de parteneriate public-



AM\859198RO.doc 13/24 PE458.561v02-00

RO

public sau accentuarea criteriilor calitative 
în alegerea ofertelor prezentate într-o 
procedură concurențială de ofertare;
sprijină promovarea incluziunii privind 
solicitarea de oferte care să respecte astfel 
de criterii calitative, îndeosebi în 
domeniile social și ecologic și în contextul 
unui comerț echitabil; solicită ca statutul 
specific al furnizorilor de servicii sociale 
fără scop lucrativ să fie luat în 
considerare și menținut; solicită 
promovarea și sprijinirea într-o mai mare 
măsură a SSIG de către întreprinderile 
economiei sociale;

Or. fr

Amendamentul 17
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește importanța SSIG pentru 
ocuparea integrală a forței de muncă a 
Uniunii și pentru finanțele publice ale 
statelor membre; consideră că este necesar, 
într-un context de criză economică și 
bugetară, să se adopte o abordare 
echilibrată, bazată pe conservarea calității 
serviciilor sociale și pe o ameliorare a 
eficacității acestora; consideră, astfel, că 
trebuie să se analizeze coerența dintre 
normele care guvernează achizițiile publice 
și SSIG, în special în ceea ce privește 
noile modalități de gestiune, cum ar fi 
gestiunea „in-house” sau accentuarea
criteriilor calitative în alegerea ofertelor 
prezentate într-o procedură concurențială 
de ofertare;

3. reamintește importanța SSIG pentru 
ocuparea integrală a forței de muncă a 
Uniunii și pentru finanțele publice ale 
statelor membre; consideră că este necesar, 
într-un context de criză economică și 
bugetară, să se adopte o abordare 
echilibrată, bazată pe conservarea calității 
serviciilor sociale și pe o ameliorare a 
eficacității acestora; consideră, astfel, că 
trebuie să se analizeze coerența dintre 
normele care guvernează achizițiile publice 
și SSIG;

Or. en
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Amendamentul 18
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește importanța SSIG pentru 
ocuparea integrală a forței de muncă a 
Uniunii și pentru finanțele publice ale 
statelor membre; consideră că este necesar, 
într-un context de criză economică și 
bugetară, să se adopte o abordare 
echilibrată, bazată pe conservarea calității 
serviciilor sociale și pe o ameliorare a 
eficacității acestora; consideră, astfel, că 
trebuie să se analizeze coerența dintre 
normele care guvernează achizițiile publice 
și SSIG, în special în ceea ce privește noile 
modalități de gestiune, cum ar fi gestiunea 
„in-house” sau accentuarea criteriilor 
calitative în alegerea ofertelor prezentate 
într-o procedură concurențială de ofertare;

3. reamintește importanța SSIG pentru 
ocuparea integrală a forței de muncă a 
Uniunii și pentru finanțele publice ale 
statelor membre; consideră că este necesar, 
într-un context de criză economică și 
bugetară, să se adopte o abordare 
echilibrată și să se clarifice normele care 
guvernează achizițiile publice, în special în 
ceea ce privește noile modalități de 
gestiune, cum ar fi gestiunea „in-house” 
sau accentuarea criteriilor calitative în 
alegerea ofertelor prezentate într-o 
procedură concurențială de ofertare;

Or. en

Amendamentul 19
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că o calitate sporită a 
serviciilor sociale este esențială în vederea 
atingerii obiectivelor fundamentale ale 
Uniunii Europene, prin urmare, invită 
Comisia să dezvolte un cadru care ar servi 
drept orientări minime în vederea 
asigurării unor standarde de înaltă 
calitate, a accesibilității generale și a 
accesibilității economice a serviciilor 
sociale în beneficiul tuturor cetățenilor 
europeni;
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Or. en

Amendamentul 20
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Subtitlul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

atrage atenția asupra normelor de 
reglementare a concurenței pentru 
furnizorii de servicii; subliniază 
importanța luării în considerare a acestor 
norme în momentul aplicării normelor 
privind concurența pentru întreprinderile 
publice și private care furnizează SSIG; 
regretă faptul că SSIG nu sunt incluse în 
sfera de aplicare a Directivei privind 
serviciile;

Or. en

Amendamentul 21
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a clarifica 
incertitudinile juridice care vizează SSIG; 
aprobă actualizarea ghidului referitor la 
aplicarea în cazul SSIG a normelor care 
reglementează ajutoarele de stat, achizițiile 
publice și piața internă, publicat de 
Comisia Europeană; ia act de propunerile 
incluse în raportul Monti, în special de 
propunerile care vizează utilizarea 
articolului 14 din Tratatul FUE la nivel 
sectorial; consideră că este esențial să se 
avanseze în continuare folosind o 
abordare pragmatică, care să permită 
identificarea adevăratelor dificultăți și a 

4. subliniază necesitatea de a clarifica 
incertitudinile juridice care vizează SSIG; 
aprobă actualizarea ghidului referitor la 
aplicarea în cazul SSIG a normelor care 
reglementează ajutoarele de stat, achizițiile 
publice și piața internă, publicat de 
Comisia Europeană, însă reamintește 
faptul că această măsură nu este 
suficientă, deoarece normele dau naștere 
unor probleme care afectează numeroși 
actori; solicită Comisiei să simplifice 
normele; ia act de propunerile incluse în 
raportul Monti, în special de propunerile 
care vizează aplicarea articolului 14 din 
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soluțiilor posibile; invită Comisia, în 
colaborare cu Parlamentul European și cu 
Consiliul, să efectueze un studiu 
aprofundat privind funcționarea unui 
sector-pilot al SSIG, spre exemplu a 
sectorului serviciilor destinate persoanelor 
vârstnice, care va trebui să îndeplinească 
un rol foarte important în viitor;

Tratatul FUE și a protocolului 26 la acest 
tratat; solicită Comisiei să propună, cât 
mai curând posibil, o legislație care să 
definească în mod clar SSIG pe baza 
drepturilor fundamentale mai degrabă 
decât pe baza considerentelor economice 
și care să consolideze principiile 
subsidiarității și al autonomiei locale; 
solicită o extindere a categoriei SSIG 
scutită de notificări privind ajutoarele de 
stat fără luarea în considerare a 
pragurilor, după modelul spitalelor și al 
locuințelor care beneficiază de subvenții; 
atrage atenția asupra dialogului pe 
termen lung cu părțile interesate privind 
acest subiect, și solicită Comisiei să ia 
măsuri; solicită, în contextul unei 
revizuiri a directivelor privind contractele 
publice, o clarificare privind normele de 
la aplicarea cărora sunt scutite SSIG, 
precum și a noțiunii de „interes 
transfrontalier clar” în lumina 
dimensiunii locale deseori întâlnite a 
activităților SSIG; invită Comisia, în 
colaborare cu Parlamentul European și cu 
Consiliul, să efectueze un studiu 
aprofundat privind funcționarea unui 
sector-pilot al SSIG, spre exemplu a 
sectorului serviciilor destinate persoanelor 
vârstnice, care va trebui să îndeplinească 
un rol foarte important în viitor;

Or. fr

Amendamentul 22
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a clarifica 
incertitudinile juridice care vizează SSIG; 
aprobă actualizarea ghidului referitor la 
aplicarea în cazul SSIG a normelor care 

4. subliniază necesitatea de a clarifica 
incertitudinile juridice care vizează SSIG; 
ia act de propunerile incluse în raportul 
Monti, în special de propunerile care 
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reglementează ajutoarele de stat, 
achizițiile publice și piața internă, 
publicat de Comisia Europeană; ia act de 
propunerile incluse în raportul Monti, în 
special de propunerile care vizează 
utilizarea articolului 14 din Tratatul FUE la 
nivel sectorial; consideră că este esențial să 
se avanseze în continuare folosind o 
abordare pragmatică, care să permită 
identificarea adevăratelor dificultăți și a 
soluțiilor posibile; invită Comisia, în 
colaborare cu Parlamentul European și cu 
Consiliul, să efectueze un studiu 
aprofundat privind funcționarea unui 
sector-pilot al SSIG, spre exemplu a 
sectorului serviciilor destinate persoanelor 
vârstnice, care va trebui să îndeplinească 
un rol foarte important în viitor;

vizează utilizarea articolului 14 din 
Tratatul FUE la nivel sectorial; consideră 
că este esențial să se avanseze în 
continuare folosind o abordare pragmatică, 
care să permită identificarea adevăratelor 
dificultăți și a soluțiilor posibile; invită 
Comisia, în colaborare cu Parlamentul 
European și cu Consiliul, să efectueze un 
studiu aprofundat privind funcționarea unui 
sector-pilot al SSIG, spre exemplu a 
sectorului serviciilor destinate persoanelor 
vârstnice, care va trebui să îndeplinească 
un rol foarte important în viitor; ia act de 
faptul că, în viitorul apropiat, UE se va 
confrunta cu schimbări demografice de 
proporții;

Or. en

Amendamentul 23
Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a clarifica 
incertitudinile juridice care vizează SSIG; 
aprobă actualizarea ghidului referitor la 
aplicarea în cazul SSIG a normelor care 
reglementează ajutoarele de stat, 
achizițiile publice și piața internă, 
publicat de Comisia Europeană; ia act de 
propunerile incluse în raportul Monti, în 
special de propunerile care vizează 
utilizarea articolului 14 din Tratatul FUE 
la nivel sectorial; consideră că este esențial 
să se avanseze în continuare folosind o 
abordare pragmatică, care să permită 
identificarea adevăratelor dificultăți și a 
soluțiilor posibile; invită Comisia, în 
colaborare cu Parlamentul European și cu 
Consiliul, să efectueze un studiu 

4. subliniază necesitatea de a clarifica 
incertitudinile juridice care vizează SSIG; 
consideră că este esențial să se avanseze în 
continuare folosind o abordare pragmatică, 
care să permită identificarea adevăratelor 
dificultăți și a soluțiilor posibile; invită 
Comisia, în colaborare cu Parlamentul 
European și cu Consiliul, să efectueze un 
studiu aprofundat privind funcționarea unui 
sector-pilot al SSIG, spre exemplu a 
sectorului serviciilor destinate persoanelor 
vârstnice, care va trebui să îndeplinească 
un rol foarte important în viitor;
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aprofundat privind funcționarea unui 
sector-pilot al SSIG, spre exemplu a 
sectorului serviciilor destinate persoanelor 
vârstnice, care va trebui să îndeplinească 
un rol foarte important în viitor;

Or. en

Amendamentul 24
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a clarifica 
incertitudinile juridice care vizează SSIG; 
aprobă actualizarea ghidului referitor la 
aplicarea în cazul SSIG a normelor care 
reglementează ajutoarele de stat, achizițiile 
publice și piața internă, publicat de 
Comisia Europeană; ia act de propunerile 
incluse în raportul Monti, în special de 
propunerile care vizează utilizarea 
articolului 14 din Tratatul FUE la nivel 
sectorial; consideră că este esențial să se 
avanseze în continuare folosind o abordare 
pragmatică, care să permită identificarea 
adevăratelor dificultăți și a soluțiilor 
posibile; invită Comisia, în colaborare cu 
Parlamentul European și cu Consiliul, să 
efectueze un studiu aprofundat privind 
funcționarea unui sector-pilot al SSIG, spre 
exemplu a sectorului serviciilor destinate 
persoanelor vârstnice, care va trebui să 
îndeplinească un rol foarte important în 
viitor;

4. subliniază necesitatea de a clarifica 
situația legală care vizează SSIG; aprobă 
actualizarea ghidului referitor la aplicarea 
în cazul SSIG a normelor care 
reglementează ajutoarele de stat, achizițiile 
publice și piața unică, publicat de Comisia 
Europeană; ia act de propunerile incluse în 
raportul Monti, în special de propunerile 
care vizează utilizarea articolului 14 din 
Tratatul FUE la nivel sectorial; consideră 
că este esențial să se avanseze în 
continuare folosind o abordare pragmatică, 
care să permită identificarea adevăratelor 
dificultăți și a soluțiilor posibile; invită 
Comisia, în colaborare cu Parlamentul 
European și cu Consiliul, să efectueze un 
studiu aprofundat privind funcționarea unui 
sector al SSIG, spre exemplu a sectorului 
serviciilor destinate persoanelor vârstnice, 
care va trebui să îndeplinească un rol foarte 
important în viitor;

Or. en
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Amendamentul 25
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a clarifica 
incertitudinile juridice care vizează SSIG; 
aprobă actualizarea ghidului referitor la 
aplicarea în cazul SSIG a normelor care 
reglementează ajutoarele de stat, achizițiile 
publice și piața internă, publicat de 
Comisia Europeană; ia act de propunerile 
incluse în raportul Monti, în special de 
propunerile care vizează utilizarea 
articolului 14 din Tratatul FUE la nivel 
sectorial; consideră că este esențial să se 
avanseze în continuare folosind o abordare 
pragmatică, care să permită identificarea 
adevăratelor dificultăți și a soluțiilor 
posibile; invită Comisia, în colaborare cu 
Parlamentul European și cu Consiliul, să 
efectueze un studiu aprofundat privind 
funcționarea unui sector-pilot al SSIG, spre 
exemplu a sectorului serviciilor destinate 
persoanelor vârstnice, care va trebui să 
îndeplinească un rol foarte important în 
viitor;

4. subliniază necesitatea de a clarifica 
incertitudinile juridice care vizează SSIG; 
aprobă actualizarea ghidului referitor la 
aplicarea în cazul SSIG a normelor care 
reglementează ajutoarele de stat, achizițiile 
publice și piața internă, publicat de 
Comisia Europeană; ia act de propunerile 
incluse în raportul Monti, în special de 
propunerile care vizează utilizarea 
articolului 14 din Tratatul FUE la nivel 
sectorial și de cele care solicită utilizarea 
într-o mai mare măsură a normelor decât 
a directivelor; consideră că este esențial să 
se avanseze în continuare folosind o 
abordare pragmatică, care să permită 
identificarea adevăratelor dificultăți și a 
soluțiilor posibile; invită Comisia, în 
colaborare cu Parlamentul European și cu 
Consiliul, să efectueze un studiu 
aprofundat privind funcționarea unui 
sector-pilot al SSIG, spre exemplu a 
sectorului serviciilor destinate persoanelor 
vârstnice, care va trebui să îndeplinească 
un rol foarte important în viitor;

Or. en

Amendamentul 26
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră necesară introducerea unui 
pachet legislativ care să includă un cadru 
de reglementare pentru serviciile 
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economice de interes general, pe baza 
articolului 14 din TFUE, care să 
definească serviciile de interes general și 
să delimiteze impactul normelor pieței. 
Aceste norme ar trebui să facă o distincție 
clară între serviciile de interes general cu 
caracter economic și cele fără caracter 
economic și ar trebui, în același timp, să 
consolideze și să clarifice principiile 
generale și condițiile comune privind 
capacitatea operativă a unor astfel de 
servicii; 

Or. pt

Amendamentul 27
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită statelor membre să garanteze 
că întreprinderile publice și private care 
furnizează SSIG îndeplinesc cerințele 
privind calitatea; invită Comisia să 
colecteze informații privind cerințele 
naționale referitoare la calitate și 
informații privind bunele practici din 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 28
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea de a examina în 
mod suplimentar relația dintre aplicarea 
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legislației comunitare în domeniul pieței 
interne, al concurenței, al ajutoarelor de 
stat și al achizițiilor publice și serviciile 
sociale de interes general în vederea 
realizării obiectivelor sociale ale Uniunii 
Europene; consideră că este nevoie de o 
reformă în domeniul achizițiilor și al 
ajutoarelor de stat în vederea introducerii 
unor criterii de calitate sociale, care să nu 
submineze obiectivele sociale și 
economice legitime ale statelor membre și 
ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 29
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. salută inițiativa Comisiei de a 
îmbunătăți transparența și sensibilizarea 
în domeniul ajutoarelor de stat, al 
achizițiilor publice, al parteneriatului 
public-privat și al concesionării prin 
dezvoltarea de instrumente de comunicare 
în domeniul serviciilor sociale; totuși, un 
număr de chestiuni se află încă în curs de 
desfășurare, iar normele trebuie adaptate 
la nevoile autorităților locale și ale 
micilor furnizori; prin urmare, Comisia 
ar trebui să continue să furnizeze un 
temei juridic clar și informații privind 
aplicarea normelor UE pentru ca 
serviciile de interes general să fie capabile 
să își ducă la îndeplinire misiunea și să 
contribuie la îmbunătățirea calității vieții 
cetățenilor europeni;

Or. en
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Amendamentul 30
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește, în final, faptul că există o 
diversitate de modele de servicii publice în 
Europa și că, în consecință, reflecțiile 
menite să clarifice legătura dintre nivelul 
european și standardul național și local ar 
trebui fie ghidate și de respectarea 
principiului subsidiarității.

5. reamintește, în final, faptul că există o 
diversitate de modele de servicii publice în 
Europa și că, în consecință, reflecțiile 
menite să clarifice legătura dintre nivelul 
european și standardul național, regional și 
local ar trebui fie ghidate și de respectarea 
principiului subsidiarității.

Or. pt

Amendamentul 31
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește, în final, faptul că există o 
diversitate de modele de servicii publice în 
Europa și că, în consecință, reflecțiile 
menite să clarifice legătura dintre nivelul 
european și standardul național și local ar 
trebui fie ghidate și de respectarea 
principiului subsidiarității.

5. reamintește, în final, faptul că există o 
diversitate de modele de servicii publice în 
Europa și că, în consecință, reflecțiile 
menite să clarifice legătura dintre nivelul 
european și standardul național și local ar 
trebui să fie ghidate și de respectarea 
principiului subsidiarității în sensul că 
SSIG ar trebui să rămână sub competența 
autorităților publice naționale și ar trebui 
să își păstreze caracterul universal.

Or. en

Amendamentul 32
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 5 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește, în final, faptul că există o 
diversitate de modele de servicii publice în 
Europa și că, în consecință, reflecțiile 
menite să clarifice legătura dintre nivelul 
european și standardul național și local 
ar trebui să fie ghidate și de respectarea 
principiului subsidiarității.

5. reamintește, în final, faptul că există o 
diversitate de modele de servicii publice în 
Europa și că respectarea principiului 
subsidiarității ar trebui să constituie 
nucleul considerațiilor suplimentare 
privind serviciile sociale.

Or. en

Amendamentul 33
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța unei cooperări 
mai strânse între furnizori și părțile 
interesate în contextul SSIG, și a unei 
implicări sporite a utilizatorilor în vederea 
îmbunătățirii definiției privind așteptările 
și îmbunătățirea calității.

Or. fr

Amendamentul 34
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază faptul că o gamă largă de 
servicii sociale a fost exclusă din 
domeniul de aplicare a Directivei privind 
serviciile în cadrul pieței interne; speră că 
Comisia va elabora în curând un bilanț 
privind transpunerea măsurilor de 
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excludere respective, făcând în special 
referire la interpretarea oferită de statele 
membre privind conceptele de „caritate”, 
„persoane nevoiașe” și „furnizori 
contractați de către stat”.

Or. fr


