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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile
(2010/2053(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

– având în vedere articolele 9, 49 și 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 
decembrie 2006 privind serviciile în piața internă1,

– având în vedere nota de informare a Comisiei din 18 mai 2010 pentru Consiliul 
„Concurență” referitoare la situația punerii în aplicare a directivei privind serviciile,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Către un Act privind piața unică” 
(COM(2010)0608),

– având în vedere articolul 48 și articolul 119 alineatul (2) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul 
Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, precum și cel al Comisiei 
pentru dezvoltare regională (A7-0000/2010),

A. întrucât directiva privind serviciile țintește desăvârșirea pieței interne a serviciilor, 
garantând totodată un nivel înalt de calitate și de coeziune socială;

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

C. întrucât transpunerea directivei privind serviciile reprezintă o provocare esențială pentru 
statele membre, administrațiile publice și autoritățile locale, date fiind dispozițiile în 
materie de drept de stabilire și de prestare de servicii, precum și prevederea de ghișee 
unice de acordare de asistență furnizorilor de servicii;

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

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

                                               
1 JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
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1. reamintește dezbaterea publică și politică fără precedent la care a fost supusă directiva și 
rolul deosebit al Parlamentului European în respectivele negocieri; consideră prin urmare 
că Parlamentul European are obligația să asigure monitorizarea eficientă a procesului de 
transpunere a directivei în legislația statelor membre; invită Comisia să informeze periodic 
Parlamentul cu privire la situația în curs a transpunerii acesteia;

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 și de 
evaluare; subliniază rolul-cheie al partenerilor sociali și al organizațiilor profesionale în 
procesul de transpunere; invită Comisia să asocieze întrutotul acești parteneri în faza de 
evaluare reciprocă;

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

Procesul de evaluare

4. consideră că procesul de evaluare a legislațiilor naționale reglementând libertatea de 
stabilire și libera prestație a serviciilor constituie unul dintre pilonii directivei; constată că 
acest proces trebuie să permită modernizarea regimurilor de autorizare și exigențele în 
materie de libertate de stabilire și de prestare de servicii, pentru facilitarea furnizării 
transfrontaliere de servicii;

5. reamintește că statele membre pot menține propriile regimuri de autorizare și anumite 
exigențe, cu condiția ca acestea să nu discrimineze, să fie necesare și proporționate; 
subliniază că, în acest context, statele membre au menținut un anumit număr de regimuri 
de autorizare făcându-le mai accesibile și mai transparente pentru furnizorii de servicii;

6. subliniază dificultățile întâlnite în materie de recunoaștere a calificărilor profesionale; 
reamintește că directiva privind serviciile nu se poate aplica dispozițiilor deja acoperite 
prin directive sectoriale; invită Comisia să clarifice această situație în cadrul unei revizuiri 
a directivei privind calificările profesionale;

7. reamintește specificul dispozițiilor privind dreptul de stabilire și al celor privind furnizarea 
temporară de servicii într-un alt stat membru; invită Comisia să țină pe deplin cont de 
acest specific în evaluarea sa;

8. subliniază că procesul de evaluare inițiat în cadrul directivei reprezintă o sarcină 
considerabilă pentru administrațiile naționale și că aceasta trebuie luată în considerare în 
evaluarea transpunerii;

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 
eficacității sale; invită Comisia să realizeze o analiză aprofundată a potențialului acestei 
noi metode în cadrul Actului pentru piața unică; regretă faptul că Parlamentul European și 
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parlamentele naționale nu sunt mai îndeaproape asociate la procesul de evaluare reciprocă;

Ghișee unice

10. consideră că instituirea de ghișee unice este un element esențial pentru punerea în 
aplicare eficientă a directivei; recunoaște că aceasta necesită un efort substanțial din 
partea statelor membre pe plan financiar, tehnic și organizatoric; subliniază că este 
necesară asocierea partenerilor sociali;

11. invită statele membre să continue îmbunătățirea gradului de accesibilitate a ghișeelor 
unice, precum și calitatea și relevanța informațiilor puse la dispoziția furnizorilor de 
servicii; invită Comisia și statele membre să asigure disponibilitatea în mai multe limbi a 
informațiilor furnizate de ghișeele unice;

12. regretă faptul că ghișeele unice sunt încă prea puțin cunoscute de furnizorii de servicii; 
invită Comisia și statele membre să inițieze cât de curând campanii de informare 
destinate tuturor actorilor implicați;

13. invită statele membre să furnizeze datele statistice necesare evaluării activității ghișeelor 
unice și a impactului acestora la nivel european;

14. invită Comisia să consolideze sinergiile între ghișeele unice instituite la nivel național și 
să dezvolte instrumentele tehnice și operaționale necesare constituirii acestor sinergii;

Cooperare administrativă

15. reamintește importanța dispozițiilor în materie de cooperare administrativă și de asistență 
reciprocă; consideră că aplicarea acestor dispoziții reprezintă condiția pentru asigurarea 
unui control efectiv al furnizorilor de servicii și a unui nivel înalt de calitate și de 
securitate a serviciilor în cadrul Uniunii Europene;

16. salută numărul crescând de înscrieri ale autorităților naționale responsabile de controlul 
serviciilor în cadrul sistemului informațional al pieței interne, permițând astfel un schimb 
de informații direct, rapid și eficient;

17. subliniază necesitatea dezvoltării de acțiuni de formare profesională a funcționarilor 
administrațiilor naționale și regionale responsabili cu controlul serviciilor; invită Comisia 
să instituie un program multianual în acest sens;

Domeniu de aplicare 

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

19. consideră că măsurile complementare necesare pentru desăvârșirea pieței interne a 
serviciilor trebuie să se integreze în mod necesar în cadrul dezbaterii inițiate cu privire la 
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Actul pentru piața internă;

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

La 28 decembrie 2006 a intrat în vigoare Directiva europeană privind serviciile 
(2006/123/CE). Obiectivul directivei privind serviciile îl reprezintă deschiderea pieței 
serviciilor în Uniunea Europeană, eliminarea barierelor protecționiste naționale în exercitarea 
prestărilor de servicii și garantarea principiului liberei circulației, fundament al pieței comune. 
Pe scurt, furnizorii europeni de servicii ar trebui să își poate îndeplini activitatea în întreaga 
Uniune, fără a fi supuși unor bariere birocratice. 

Se afirmă adeseori în mod greșit că directiva va conduce la dereglementarea sau liberalizarea 
sectorului serviciilor. Nu este însă cazul. Obiectivul și ideea de la baza directivei sunt 
asigurarea accesului la piețele naționale astfel încât să se elimine obstacolele de natură 
arbitrară, respectiv reglementările ce rămân în vigoare în statele membre să fie proporționate 
și nediscriminatorii. A fost prevăzut explicit faptul că nu se va aduce atingere dreptului 
muncii și nici drepturilor lucrătorilor prin aceste dispoziții, chestiune asupra căreia 
Parlamentul European a insistat în mod deosebit. 

Astfel au putut fi salvgardate realizările la nivel european și național. Principiul țării de 
origine, criticat pentru că ar fi putut conduce la dumping social, conform căruia furnizorii de 
servicii se supuneau, în cazul activităților prestate în UE (în afara țării lor), numai 
reglementărilor din propria țară, a fost eliminat și înlocuit prin principiul țării de destinație. În 
prezent, directiva permite statelor membre să aplice propriile reglementări privind condițiile 
de angajare, inclusiv cele prevăzute în convențiile colective obligatorii. 

Trebuie însă remarcat că Parlamentul European a fost motorul acestei legislații și că, măcar o 
dată, Consiliul a acceptat cea mai mare parte din propunerile Parlamentului European. Mai 
ales în ceea ce privește formularea articolului 16, în care se subliniază: „Prezentele dispoziții 
nu împiedică statul membru în care se deplasează prestatorul să impună cerințe […] în cazul 
în care acestea sunt justificate din motive de ordine publică, siguranță publică, sănătate 
publică sau protecția mediului, […]. De asemenea, statul membru în cauză nu este împiedicat 
să aplice, în conformitate cu dreptul comunitar, propriile norme în ceea ce privește condițiile 
de angajare, inclusiv cele stabilite în convențiile colective.”

Ulterior, Parlamentul European a urmărit întârzierile înregistrate în transpunerea directivei 
privind serviciile în statele membre și parțial dezbaterile tumultoase. Parlamentul European a 
hotărât să urmărească și să participe la procesul de transpunere. Au fost adresate chestiuni 
ținând de transpunerea deficitară sau de interpretarea și aplicarea directivei. Aceasta a 
constituit contextul prezentului raport. 

Domeniul de aplicare

Domeniul de aplicare al directivei privind serviciile cuprinde în principiu toate serviciile 
comerciale prestate într-un stat membru de un furnizor de servicii dintr-un alt stat membru. 
Nu sunt incluse, printre altele, serviciile necomerciale de interes general, serviciile financiare, 
serviciile de transport, serviciile prestate de agențiile de plasare de forță de muncă temporară, 
serviciile de îngrijire a sănătății și serviciile sociale din domeniul îngrijirii, îngrijirii copiilor 
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sau construcțiilor imobiliare. Serviciile publice nu fac nicicum obiectul directivei, iar aceasta 
nu aduce în nici un caz atingere acestora. 

Raportoarea subliniază că domeniul de aplicare a directivei trebuie respectat în mod clar și 
transparent. Aceasta întrucât numai astfel poate fi garantată certitudinea juridică. Raportoarea 
subliniază mai ales că transpunerea directivei nu trebuie să servească de paravan 
dereglementării sau privatizării în statele membre. Dacă un guvern național intenționează să 
aplice o dereglementare, ar trebui să își asume și responsabilitatea pentru propriile acțiuni. 

În contextul procesului de transpunere a fost evidențiat faptul că unor furnizorii de servicii nu 
le era clar dacă activitățile prestate de ei intrau în domeniul de aplicare a directivei. Este cazul 
mai ales pentru articolul 2 litera (j). Prin acesta se solicită statelor membre să recurgă la 
instrumentele prevăzute în directivă, când acestea doresc, de exemplu, să excludă din 
domeniul de aplicare a directivei a îngrijirii copiilor mici. 

Raportoarea subliniază pe lângă aceasta că este necesară nu doar o delimitare clară între 
serviciile ce fac obiectul prezentei directive și serviciile de interes general, ci și asigurarea 
protecției serviciilor de interes general, printr-un cadru legislativ în acest sens. 

Ghișee unice

Cu siguranță că simplificarea procedurilor administrative și instituirea de ghișee unice 
reprezintă pentru furnizorii de servicii avantaje considerabile. Acest instrument poate fi, dacă 
este instituit în mod corect, de mare importanță pentru întreprinderile mici și mijlocii. 

Toate procedurile și formalitățile, necesare pentru aprobarea și exercitarea unei activități de 
prestări-servicii în context transfrontalier, ar trebui întreprinse prin intermediul acestor ghișee 
unice. Acestea ar trebui să furnizeze informații precise, complete și inteligibile cu privire la 
formalitățile, procedurile administrative și legislația ce trebuie respectată. Pe lângă aceasta, 
întreprinderile ar trebui sprijinite în desfășurarea procedurilor administrative necesare. 
Procedura ar trebui să se desfășoare pe cât posibil în format electronic.

Raportoarea consideră că, în ceea ce privește înființarea ghișeelor unice, ar trebui implicate 
toate părțile interesate, respectiv întreprinderile, dar și reprezentanții lucrătorilor, pentru a se 
asigura astfel că sunt furnizate toate informațiile relevante, mai ales cele cu privire la dreptul 
muncii, pentru ca astfel orice problemă să poată fi rezolvată cât mai repede și simplu. 

Raportoarea consideră drept inadecvată limitarea activității ghișeelor unice la formatul 
exclusiv electronic. Ar trebui ca regula să o constituie consilierea personală, oferită de 
personal calificat. Din acest motiv, ar trebui ca ghișeele unice să aibă obligația de a informa
furnizorii de servicii cu privire la legislația socială și din domeniul muncii ce trebuie 
respectată. Numai astfel se poate asigura că un furnizor de servicii nu poate pretinde că nu a 
cunoscut reglementările legale în vigoare în țara de destinație. În plus, ar fi necesară 
coordonarea acestor ghișee unice, pentru ca astfel să se poată asigura furnizarea de informații 
actualizate furnizorilor de servicii.

Se subînțelege că informațiile ar trebui furnizate în mai multe limbi. 
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Cooperare administrativă 

Directiva privind serviciile oferă, în ceea ce privește cooperarea administrativă, o imagine 
clară a responsabilităților ce revin statelor membre de destinație și celorlalte. În acest sens, 
sistemul informațional al pieței interne asistă autoritățile competente din statele membre în 
depășirea anumitor obstacole practice. Acesta este un instrument foarte util, ce permite 
ușurarea activității administrative, prin care pot fi depășite diferențele între stilurile 
administrative, obstacolele lingvistice sau informațiile lipsă cu privire la ghișeele unice din 
alte state. În acest sens se poate spune că statele membre trebuie încă să mai depună eforturi.

Evaluare reciprocă
Raportoarea dorește să sublinieze încă o dată faptul că procedura evaluării reciproce, 
prevăzută inițial de Consiliu, conduce la sarcini birocratice inutile pentru administrațiile 
statelor membre la nivel național, regional și local.
Pe lângă numărul important de legi naționale ce trebuie adaptate directivei privind serviciile, 
statele membre ar trebui să informeze Comisia cu privire la regimul de autorizare (articolul 9 
alineatul (2)), la exigențele privind libertatea de stabilire (articolul 15), precum și la exigențele 
privind activitățile pluridisciplinare (articolul 25 alineatul (3)). 
Posibilele avantaje ale acestei proceduri trebuie însă atent analizate, întrucât sarcinile 
birocratice suplimentare, precum și costurile administrative ce ar rezulta, sunt considerabile, 
după părerea raportoarei. 


