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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind procesul de evaluare reciprocă prevăzut de Directiva privind serviciile
(2011/2085(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană,
– având în vedere articolele 9, 49 și 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Către o mai bună funcționare a pieței 
unice a serviciilor – pornind de la rezultatele procesului de evaluare reciprocă prevăzut de 
Directiva privind serviciile” (COM(2011)0020) și documentul de lucru însoțitor al 
serviciilor Comisiei privind procesul de evaluare reciprocă prevăzut de Directiva privind 
serviciile (SEC(2011)0102),

– având în vedere Comunicarea Comisiei referitoare la „Actul privind piața unică. 
Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii” 
(COM(2011)0206),

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

– având în vedere Concluziile Consiliului din 10 martie 2011 privind o mai bună 
funcționare a pieței unice a serviciilor – procesul de evaluare reciprocă prevăzut de 
Directiva privind serviciile,

– având în vedere Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne1,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la guvernanță și parteneriat în 
cadrul pieței unice2,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 februarie 2011 referitoare la punerea în aplicare a 
Directivei 2006/123/CE privind serviciile3,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul 
Comisiei pentru afaceri economice și monetare, al Comisiei pentru ocuparea forței de 
muncă și afaceri sociale, al Comisiei pentru dezvoltare regională și al Comisiei pentru 
afaceri juridice (A7-0000/2011),

A. întrucât serviciile reprezintă în continuare numai aproximativ o cincime din comerțul 
interior total al UE, dar mai mult de două treimi din PIB-ul și din locurile de muncă din 
UE;

B. întrucât activitățile reglementate de Directiva privind serviciile reprezintă 40 % din PIB-ul 
și din locurile de muncă din UE;

C. întrucât Directiva privind serviciile reprezintă o pârghie pentru generarea creșterii în 

                                               
1 JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0144.
3 Texte adoptate, P7_TA(2011)0051
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Uniunea Europeană și întrucât punerea sa în aplicare integrală și corectă este inclusă în 
cadrul Strategiei Europa 2020 și al Actului privind piața unică;

D. întrucât transpunerea Directivei privind serviciile a reprezentat o provocare pentru 
administrațiile statelor membre însă este, de asemenea, o bază solidă pentru dezvoltarea 
cooperării administrative;

E. întrucât aproximativ 34 000 de cerințe au fost notificate Comisiei Europene în contextul 
procesului de examinare,

I. Introducere
1. salută Comunicarea Comisiei privind procesul de evaluare reciprocă prevăzut de Directiva 

privind serviciile și recunoaște munca deosebită depusă de Comisie și, mai ales, de statele 
membre;

2. subliniază faptul că o piață unică a serviciilor funcțională este o condiție preliminară 
pentru generarea creșterii și ocuparea forței de muncă în Europa;

3. consideră că prioritatea de prim ordin pentru crearea unui piețe unice a serviciilor o 
reprezintă punerea în aplicare integrală și completă a Directivei privind serviciile în toate 
statele membre și înființarea de ghișee unice pe deplin operaționale; 

4. subliniază faptul că exercițiul evaluării reciproce a permis evaluarea pieței interne a 
serviciilor ulterior punerii în aplicare a directivei, în special prin raportare la cerințele 
articolelor 9, 15 și 16. 

II. Experiențele privind procesul de evaluare reciprocă

5. menționează caracterul vag al articolului 39 din directivă în privința stabilirii obiectivelor 
precise ale procesului de evaluare reciprocă; remarcă faptul că au existat diferite percepții 
și așteptări în rândul părților interesate, cu privire la scopurile și rezultatele acestuia; 

6. atrage atenția asupra faptului că evaluarea reciprocă a fost organizată după expirarea 
termenului-limită de transpunere a dispozițiilor Directivei privind serviciile; subliniază că 
punerea în aplicare a Directivei privind serviciile nu ar trebui să fie confundată cu 
exercițiul evaluării reciproce;

7. consideră că întârzierile în punerea în aplicare a Directivei privind serviciile în anumite 
state membre au avut un impact asupra procesului de evaluare reciprocă;

8. consideră că procesul de evaluare reciprocă a permis o mai bună înțelegere de către 
Comisie și statele membre a obstacolelor care subzistă și a situației din fiecare stat 
membru; menționează că procesul a dat posibilitatea statelor membre să primească 
feedback cu privire la opțiunile de politică ale acestora; 

9. subliniază „discuțiile de grup” ca fiind elementul esențial al evaluării reciproce; salută 
spiritul cooperării și al încrederii reciproce care a predominat pe parcursul discuțiilor;

10. consideră că exercițiul evaluării reciproce a contribuit la dezvoltarea unui „spirit 
european” în rândul administrațiilor naționale; solicită Comisiei și statelor membre să se 
asigure că experiența și cunoștințele dobândite în cadrul evaluării reciproce sunt menținute 
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și utilizate pentru îmbunătățirea pieței unice a serviciilor;
11. remarcă faptul că implicarea părților interesate în procesul evaluării reciproce a fost 

limitată; recunoaște că un anumit grad de confidențialitate a fost o condiție importantă 
pentru a genera încredere reciprocă între statele membre; cu toate acestea, regretă faptul că 
părților interesate nu le-a fost furnizat cu regularitate un feedback privind procesul; 

12. este conștient de costurile administrative legate de evaluarea reciprocă, în special în statele 
membre în care autoritățile administrative de la nivel regional au fost implicate în acest 
proces; 

III. Rezultate și activități subsecvente pentru îmbunătățirea funcționării pieței interne a 
serviciilor
13. salută faptul că un set de acțiuni este propus de Comisie pentru a valorifica avântul 

dobândit pe parcursul etapelor de punere în aplicare și de evaluare reciprocă; 
14. îndeamnă Comisia să informeze Parlamentul constant cu privire la progresele și 

rezultatele dialogului desfășurat cu statele membre cu privire la punerea în aplicare a 
Directivei privind serviciile; invită Comisia să ia măsuri executorii suplimentare atunci 
când consideră necesar;

15. așteaptă cu interes evaluarea economică anunțată a punerii în aplicare a Directivei privind 
serviciile; invită Comisia să prezinte concluziile sale Parlamentului; 

16. salută inițiativa privind testul de performanță al pieței interne și speră că acest exercițiu va 
îmbunătăți în mod semnificativ înțelegerea practică a modului în care sunt aplicate și 
interacționează pe teren diferite acte legislative ale UE; consideră că exercițiul testului de 
performanță ar trebui să fie realizat ținând seama de perspectiva utilizatorilor pieței unice;

17. ia notă de concluziile Comisiei și de planurile de evaluare a unor aspecte suplimentare 
legate de rezervarea activităților de servicii pentru anumiți operatori, cerințele privind 
forma juridică și proprietatea asupra capitalului, precum și obligația de asigurare; 

18. invită Comisia să își concentreze acțiunile specifice asupra cerințelor care, dacă ar fi 
înlăturate, ar aduce o valoare adăugată maximă funcționării pieței unice a serviciilor; 
solicită Comisiei să își concentreze acțiunea asupra sectoarelor și profesiilor cu un 
potențial ridicat de furnizare de servicii transfrontaliere; 

19. îndeamnă Comisia să depună în continuare eforturi pentru aplicarea corectă a clauzei 
libertății de presta servicii, prevăzute la articolul 16; 

20. împărtășește punctul de vedere al Comisiei, potrivit căruia furnizorii de servicii, dar și 
destinatarii acestora, ar trebui ajutați să își exercite drepturile și recomandă să se 
pornească de la instrumentele actuale, precum SOLVIT;

IV. Procesul de evaluare reciprocă utilizat ca și instrument
21. își reiterează sprijinul pentru utilizarea evaluării reciproce în alte domenii de acțiune, 

acolo unde este cazul; consideră că evaluarea reciprocă s-a dovedit a fi inovatoare și utilă 
și ar trebui considerată drept un instrument de îmbunătățire a funcționării pieței unice;

22. recomandă ca evaluarea reciprocă să fie utilizată ca un „instrument flexibil”, de la caz la 
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caz; sugerează ca acest instrument să fie propus pentru directivele de natură „orizontală”, 
care necesită numeroase măsuri de transpunere și prevăd o marjă largă de apreciere pentru 
statele membre; în plus, sugerează o utilizare specifică a evaluării reciproce, prin care doar 
dispozițiile-cheie ale unei directive să facă obiectul procedurii;

23. apreciază că „discuțiile de grup” ar trebui să rămână elementul esențial al procesului de 
evaluare reciprocă; consideră că evaluarea reciprocă ar trebui să fie dezvoltată în 
continuare ca o procedură pentru schimbul de bune practici și de „însușire a politicilor”;

24. solicită Comisiei să sporească transparența prin intermediul rapoartelor prezentate cu 
regularitate pe parcursul diferitelor etape ale evaluării reciproce pentru ca părțile interesate 
să primească informații actualizate; invită Comisia să facă publice principalele concluzii 
ale reuniunilor de grup și ale ședințelor plenare;

25. atrage atenția că tabelele de corespondență și evaluarea reciprocă au scopuri diferite și, 
prin urmare, ar trebui să fie privite ca instrumente de politică separate, și nu interșanjabile; 

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

OBIECTIVUL RAPORTULUI

Prezentul raport analizează experiențele evaluării reciproce în cadrul Directivei privind 
serviciile și furnizează sprijinul general, dar condiționat, pentru aplicarea acestei metode în 
alte domenii de acțiune. De asemenea, prezentul raport indică rezultatele și activitățile 
subsecvente ale evaluării reciproce în vederea unei mai bune funcționări a pieței interne a 
serviciilor și sprijină acțiunile propuse de Comisie. 

CONTEXT

Directiva privind serviciile a fost adoptată în 2006 și rămâne un instrument esențial pentru 
crearea unei piețe unice a serviciilor pe deplin operaționale. Statele membre au depus eforturi 
substanțiale în vederea punerii în aplicare a acesteia. Cu toate acestea, ar trebui intensificate 
eforturile pentru punerea în aplicare integrală și corectă a Directivei privind serviciile și 
pentru înființarea de ghișee unice pe deplin operaționale.

Procesul de evaluare reciprocă a fost prevăzut la articolul 39 din Directiva privind serviciile. 
Acesta reprezintă un instrument nou, utilizat pentru prima dată în legislația UE. Scopul său 
principal, în cadrul Directivei privind serviciile, a fost evaluarea stării pieței interne a 
serviciilor, ulterior punerii în aplicare a directivei.

Procesul de evaluare reciprocă nu a acoperit toate dispozițiile directivei, dar s-a concentrat 
asupra tipurilor specifice de cerințe pentru care directiva nu a prevăzut interdicții și a lăsat 
statelor membre o anumită marjă de apreciere. Evaluarea reciprocă s-a concentrat asupra unei 
serii de cerințe legale care sunt, în mod tipic, impuse furnizorilor de servicii și care privesc:

1. înființarea de întreprinderi;
2. prestarea transfrontalieră de servicii.

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind procesul de evaluare reciprocă prevăzut 
de Directiva privind serviciile oferă o imagine de ansamblu asupra activității întreprinse de 
statele membre. De asemenea, acesta lămurește într-o anumită măsură abordările aplicate și 
opțiunile de politică ale statelor membre atunci când evaluează anumite cerințe. În plus, acesta 
cuprinde o primă evaluare detaliată a punerii în aplicare a dispozițiilor Directivei privind 
serviciile (în special, cu privire la articolele 9, 15 și 16). 

EXPERIENȚE PRIVIND PROCESUL DE EVALUARE RECIPROCĂ

Ar trebui să se menționeze faptul că articolul 39 din Directiva privind serviciile rămâne vag în 
privința obiectivelor precise ale evaluării reciproce. Această lipsă de precizie a avut drept 
rezultat așteptări și percepții diferite în rândul părților interesate, dar și al factorilor de decizie. 
Confuzia realizată în mod obișnuit este aceea de a asocia evaluarea reciprocă și activitatea de 
punere în aplicare și de transpunere a Directivei privind serviciile. Prin urmare, raportoarea 
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dumneavoastră consideră că este necesar să sublinieze faptul că evaluarea reciprocă a avut loc 
ulterior punerii în aplicare.

Această ordine pare să fie justificată dacă se ia în considerare faptul că, pe parcursul evaluării 
reciproce, statele membre au discutat schimbările în cadrul de reglementare al acestora și 
cerințele menținute, eliminate sau modificate, ca urmare a punerii în aplicare a Directivei 
privind serviciile. Astfel, discuțiile au permis o mai bună înțelegere a situației din fiecare stat 
membru și a obstacolelor rămase după punerea în aplicare a Directivei privind serviciile. 
Acest lucru ar trebui să fie perceput ca o contribuție importantă la o mai bună evaluare a stării 
actuale a pieței unice a serviciilor. Cu toate acestea, întârzierile în punerea în aplicare a 
Directivei privind serviciile au constituit o provocare pentru procesul de evaluare reciprocă, 
întrucât au făcut ca discuțiile să fie mai dificile, în special pentru acele state membre unde 
transpunerea nu a fost finalizată.

Atunci când s-a lucrat la evaluarea reciprocă, statele membre au fost împărțite în 6 grupuri, 
fiecare grup cuprinzând câte 5 țări. Alcătuirea „grupurilor” a fost propusă de Comisie, ținând 
seama de aspectul lingvistic, de nivelurile comerțului și de proximitatea geografică. Nu toate 
statele membre au fost mulțumite de repartizarea făcută. Discuțiile în cadrul grupului au fost 
considerate un element de bază al evaluării reciproce. Raportoarea dumneavoastră speră că 
această experiență a implicării directe a administrațiilor naționale și „spiritul european” vor fi 
utilizate în continuare pentru piața unică a serviciilor.

Cu toate acestea, evaluarea reciprocă a dat naștere unor întrebări privind transparența 
procesului și necesitatea de a implica părțile interesate în procesul care le afectează în mod 
direct sau măsura în care acest lucru ar trebui realizat. Raportoarea dumneavoastră consideră 
că, pentru eficiența procesului, este necesar un anumit grad de confidențialitate, dar că 
raportările privind progresele ar fi trebuit să fie puse la dispoziția părților interesate.

REZULTATE ȘI ACTIVITĂȚI SUBSECVENTE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
FUNCȚIONĂRII PIEȚEI INTERNE A SERVICIILOR

Comunicarea Comisiei „Către o mai bună funcționare a pieței unice a serviciilor – pornind de 
la rezultatele procesului de evaluare reciprocă prevăzut de Directiva privind serviciile” 
utilizează concluziile evaluării reciproce pentru a prezenta pașii de urmat în continuare pentru 
a beneficia pe deplin de piața unică a serviciilor. Raportoarea dumneavoastră sprijină acțiunile 
direcționate propuse de Comisie, dar consideră, cu toate acestea, că respectivele acțiuni ar 
trebui să se concentreze asupra măsurilor care vor aduce o valoare adăugată maximă 
funcționării pieței unice.

Transpunerea integrală și corectă a Directivei privind serviciile rămâne, fără nicio îndoială, o 
prioritate urgentă. Reuniunile bilaterale dintre Comisie și statele membre referitoare la 
punerea în aplicare a Directivei privind serviciile au deja loc. Raportoarea dumneavoastră 
consideră că Parlamentul ar trebui să fie informat cu privire la progresele acestui dialog, iar 
Comisia nu ar trebui să ezite să ia măsuri executorii, atunci când consideră necesar.

Prima evaluare economică a punerii concrete în aplicare a directivei va fi, de asemenea, 
efectuată de Comisie. Întrucât Parlamentul a solicitat deja o evaluare cuprinzătoare a 
Directivei privind serviciile în Rezoluția sa din 28 ianuarie 2011 privind punerea în aplicare a 
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Directivei 2006/123/CE privind serviciile, raportoarea dumneavoastră consideră că, de îndată 
ce sunt disponibile, concluziile acesteia ar trebui să fie puse la dispoziția Parlamentului.

De asemenea, Comisia propune efectuarea unor „teste de performanță” pentru a evalua modul 
în care diferitele acte legislative ale UE funcționează în practică și în care interacționează. 
Activitățile rezervate, cerințele privind forma juridică și proprietatea asupra capitalului, 
precum și cerințele privind asigurarea vor fi, de asemenea, supuse unei analize aprofundate, 
întrucât au fost identificate ca prezentând în continuare obstacole pentru întreprinderi și 
cetățeni.

Libertatea de a presta servicii prevăzută la articolul 16 din Directiva privind serviciile este una 
dintre dispozițiile principale ale Directivei privind serviciile. Rezultatele evaluării reciproce 
arată că cerințele aplicate serviciilor transfrontaliere încă sunt considerate o problemă gravă. 
Statele membre și Comisia ar trebui să lucreze în continuare pentru a asigura aplicarea sa 
corectă. În conformitate cu dispozițiile articolului 16 alineatul (4) din directivă, raportul 
privind aplicarea clauzei libertății de a presta servicii ar trebui să fie disponibil până la 
sfârșitul anului 2011. Parlamentul așteaptă acest raport pentru a înțelege mai bine problemele 
întâmpinate în furnizarea transfrontalieră de servicii. 

EVALUAREA RECIPROCĂ UTILIZATĂ CA ȘI INSTRUMENT

Aprecierea generală a evaluării reciproce ca instrument de politică este pozitivă. Raportoarea 
consideră că experiențele și rezultatele evaluării reciproce sunt utile și valoroase și, prin 
urmare, propune extinderea utilizării acesteia la alte domenii de acțiune. Cu toate acestea, 
decizia privind aplicarea evaluării reciproce la alte directive ale UE ar trebui să fie echilibrată 
și ar trebui realizată pe bază individuală, fiind condiționată de următoarele:

 procesul ar trebui să fie limitat la directiva-cadru, care conferă statelor membre o 
anumită marjă de apreciere;

 evaluarea reciprocă ar trebui să acopere doar dispozițiile-cheie, evitând situațiile în 
care numeroase dispoziții fac obiectul procedurii și generează sarcini birocratice 
inutile pentru administrațiile statelor membre.

Raportoarea consideră că „discuțiile de grup” ar trebui să fie utilizate în continuare în 
procesul de evaluare reciprocă. Cu toate acestea, alcătuirea grupurilor ar trebui să fie discutată 
mai aprofundat cu statele membre, luând în considerare așteptările acestora și, în special, 
impactul asupra pieței unice. Raportoarea dumneavoastră consideră, de asemenea, că 
transparența procesului ar trebui îmbunătățită. Un anumit grad de confidențialitate pare a fi 
necesar pentru a încuraja discuțiile dintre administrațiile statelor membre însă ar trebui să fie 
disponibile rapoarte periodice pentru părțile interesate.


