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Amendamentul 1
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște faptul că Directiva privind 
serviciile poate favoriza avansarea 
integrării economice a UE și relansarea 
unei piețe unice, prin stimularea creșterii 
economice și a competitivității și 
contribuind la ocuparea forței de muncă și 
la crearea de locuri de muncă, dat fiind 
faptul că serviciile reprezintă o parte 
importantă din PIB și ocuparea forței de 
muncă în UE; estimează că, în acest sens,
punerea în aplicare a directivei poate 
intensifica relațiile din ce în ce mai 
consolidate dintre piața internă și politica 
de coeziune;

1. recunoaște faptul că Directiva privind 
serviciile poate favoriza avansarea 
integrării economice a UE și relansarea 
unei piețe unice, prin stimularea creșterii 
economice și a competitivității și 
contribuind la ocuparea forței de muncă și 
la crearea de locuri de muncă, dat fiind 
faptul că serviciile reprezintă o parte 
importantă din PIB și ocuparea forței de 
muncă în UE; estimează că punerea în 
aplicare rapidă și corectă a directivei în 
toate statele membre reprezintă o condiție 
importantă pentru obiectivul privind 
competitivitatea regională și ocuparea 
forței de muncă și poate intensifica 
relațiile din ce în ce mai consolidate dintre 
piața internă și politica de coeziune;   

Or. de

Amendamentul 2
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște faptul că Directiva privind 
serviciile poate favoriza avansarea 
integrării economice a UE și relansarea 
unei piețe unice, prin stimularea creșterii
economice și a competitivității și 
contribuind la ocuparea forței de muncă și 
la crearea de locuri de muncă, dat fiind 
faptul că serviciile reprezintă o parte 
importantă din PIB și ocuparea forței de 

1. recunoaște faptul că Directiva privind 
serviciile poate favoriza avansarea 
integrării economice a UE și relansarea 
unei piețe unice, prin stimularea
prosperității economice și a 
competitivității și contribuind la ocuparea 
forței de muncă și la crearea de locuri de 
muncă, dat fiind faptul că serviciile 
reprezintă o parte importantă din PIB și 



PE452.701v01-00 4/19 AM\838775RO.doc

RO

muncă în UE; estimează că, în acest sens, 
punerea în aplicare a directivei poate 
intensifica relațiile din ce în ce mai 
consolidate dintre piața internă și politica 
de coeziune;

ocuparea forței de muncă în UE; estimează 
că, în acest sens, punerea în aplicare a 
directivei poate intensifica relațiile din ce 
în ce mai consolidate dintre piața internă și 
politica de coeziune, contribuind, totodată, 
la eliminarea slăbirii pieței unice în 
sectorul serviciilor;

Or. en

Amendamentul 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște faptul că Directiva privind 
serviciile poate favoriza avansarea 
integrării economice a UE și relansarea 
unei piețe unice, prin stimularea creșterii 
economice și a competitivității și 
contribuind la ocuparea forței de muncă și 
la crearea de locuri de muncă, dat fiind 
faptul că serviciile reprezintă o parte 
importantă din PIB și ocuparea forței de 
muncă în UE; estimează că, în acest sens, 
punerea în aplicare a directivei poate 
intensifica relațiile din ce în ce mai 
consolidate dintre piața internă și politica 
de coeziune;

1. recunoaște faptul că Directiva privind 
serviciile poate favoriza avansarea 
integrării economice a UE și relansarea 
unei piețe unice, prin stimularea creșterii 
economice și a competitivității și 
contribuind la ocuparea forței de muncă și 
la crearea de locuri de muncă, dat fiind 
faptul că serviciile reprezintă o parte 
importantă din PIB și ocuparea forței de 
muncă în UE; estimează că, în acest sens, 
punerea în aplicare a directivei poate 
intensifica relațiile din ce în ce mai 
consolidate dintre piața internă și politica 
de coeziune și poate contribui la 
îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE 
2020;

Or. ro

Amendamentul 4
Jens Geier

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută faptul că de aplicarea directivei 
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privind serviciile profită în special 
economia din regiuni; amintește că, în 
acest context, trebuie avut grijă ca 
obiectivul privind egalitatea de 
remunerare pentru aceeași muncă în 
același loc să nu fie subminat;  

Or. de

Amendamentul 5
Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că Sistemul de informare al 
pieței interne și ghișeele unice, necesitând 
un efort mare de cooperare administrativă 
între toate autoritățile implicate, poate 
deschide calea pentru consolidarea 
interoperabilității și colaborării în rețea la 
nivel național, regional și local în toate 
țările UE; cu toate acestea, estimează faptul 
că trebuie să se vegheze ca aceasta să nu 
determine sarcini suplimentare pentru 
părțile interesate, în special pentru 
guvernul local și regional;

2. consideră că Sistemul de informare al 
pieței interne și ghișeele unice, necesitând 
un efort mare de cooperare administrativă 
între toate autoritățile implicate, poate 
deschide calea pentru consolidarea 
interoperabilității și colaborării în rețea la 
nivel național, regional și local în toate 
țările UE; consideră, de asemenea, că 
ghișeelor unice ar trebui să li se solicite să 
respecte principiul multilingvismului 
pentru ca procedurile administrative să fie 
mai orientate către necesități; este de 
părere, în acest context, că ar fi util ca 
ghișeele unice să utilizeze, în afară de 
limba oficială respectivă, și limba engleză 
și, dacă se poate, o limbă vorbită în țara 
care este partenerul lor cel mai apropiat 
în ceea ce privește cooperarea economică 
ori - dacă este imposibil să fie determinat 
acest lucru - cooperarea teritorială; cu 
toate acestea, consideră că trebuie să se 
vegheze ca aceasta să nu determine sarcini 
suplimentare pentru părțile interesate, în 
special pentru autoritățile locale și 
regionale;

Or. de
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Amendamentul 6
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că Sistemul de informare al 
pieței interne și ghișeele unice, necesitând 
un efort mare de cooperare administrativă 
între toate autoritățile implicate, poate 
deschide calea pentru consolidarea 
interoperabilității și colaborării în rețea la 
nivel național, regional și local în toate 
țările UE; cu toate acestea, estimează faptul 
că trebuie să se vegheze ca aceasta să nu 
determine sarcini suplimentare pentru 
părțile interesate, în special pentru 
guvernul local și regional;

2. consideră că Sistemul de informare al 
pieței interne și ghișeele unice, necesitând 
un efort mare de cooperare administrativă 
între toate autoritățile implicate, poate 
deschide calea pentru consolidarea 
interoperabilității și colaborării în rețea la 
nivel național, regional și local în toate
țările UE; susține faptul că stabilirea 
regulilor și procedurilor cu privire la 
funcționarea lor ar trebui să permită un 
grad de flexibilitate care să răspundă 
necesităților diversității regionale la 
nivelul UE; cu toate acestea, estimează 
faptul că trebuie să se vegheze ca aceasta 
să nu determine sarcini suplimentare pentru 
părțile interesate, în special pentru 
guvernul local și regional;

Or. ro

Amendamentul 7
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că Sistemul de informare al 
pieței interne și ghișeele unice, necesitând 
un efort mare de cooperare administrativă 
între toate autoritățile implicate, poate 
deschide calea pentru consolidarea 
interoperabilității și colaborării în rețea la 
nivel național, regional și local în toate 
țările UE; cu toate acestea, estimează faptul 
că trebuie să se vegheze ca aceasta să nu 
determine sarcini suplimentare pentru 
părțile interesate, în special pentru 

2. consideră că Sistemul de informare al 
pieței interne și ghișeele unice, necesitând 
un efort mare de cooperare administrativă 
între toate autoritățile implicate, poate 
deschide calea pentru consolidarea 
interoperabilității și colaborării în rețea la 
nivel național, regional și local în toate 
țările UE; cu toate acestea, estimează faptul 
că trebuie să se vegheze ca aceasta să nu 
determine sarcini suplimentare pentru 
părțile interesate, în special pentru 
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guvernul local și regional; guvernul local și regional și de aceea 
măsurile trebuie adoptate în parteneriat și 
după o reală dezbatere la nivel local și 
regional;

Or. ro

Amendamentul 8
Jens Geier

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că ghișeele unice, în 
calitate de punct central de contact pentru 
furnizorii de servicii, ar trebui să fie 
înființate ca organisme publice pentru a 
se ocupa la fața locului, în strânsă 
colaborare cu sindicatele, de drepturile și 
de obligațiile angajatorilor și ale 
angajaților din regiuni;  

Or. de

Amendamentul 9
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2 a. consideră benefică cooperarea în 
cadrul unei rețele europene a autorităților 
din statele EU, schimburile reciproce de 
informații privind buna reputație a 
prestatorilor în vederea eliminării de 
controale suplimentare pentru activitățile 
transfrontaliere; încurajează elaborarea 
unor coduri de conduită pentru facilitarea 
activității prestatorilor de servicii care 
doresc să se stabilească în alt stat UE, în 
concordanță cu legislația comunitară;
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Or. ro

Amendamentul 10
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. dorește ca în viitorul apropiat să se 
înceapă realizarea obiectivelor prevăzute 
în directivă și ca Uniunea Europeană și 
regiunile acesteia să poată beneficia, 
contribuind astfel la o adevărată coeziune 
economică, socială și teritorială; subliniază 
rolul fondurilor structurale și al altor 
instrumente de finanțare ce permit 
siguranța disponibilității și accesul la 
infrastructuri precum transporturile, 
telecomunicațiile și cercetarea și 
inovarea, oferind acces la bunurile și 
serviciile publice în regiuni, în special în 
zone neatractive pentru investitori și 
încurajând schimburile de bune practici 
privind furnizarea de servicii 
fundamentale; solicită, în acest context, o 
mai bună coerență și coordonare între 
toate politicile;

3. speră ca întreaga Uniune Europeană și 
regiunile acesteia să poată beneficia la 
scară largă de realizarea obiectivelor 
stabilite în prezenta directivă, contribuind 
astfel la o adevărată coeziune economică, 
socială și teritorială;

Or. de

Amendamentul 11
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. dorește ca în viitorul apropiat să se 
înceapă realizarea obiectivelor prevăzute în 
directivă și ca Uniunea Europeană și 
regiunile acesteia să poată beneficia, 
contribuind astfel la o adevărată coeziune 
economică, socială și teritorială; subliniază 

3. dorește ca în viitorul apropiat să se 
înceapă realizarea obiectivelor prevăzute în 
directivă și ca Uniunea Europeană și 
regiunile acesteia să poată beneficia, 
contribuind astfel la o adevărată coeziune 
economică, socială și teritorială; subliniază 
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rolul fondurilor structurale și al altor 
instrumente de finanțare ce permit 
siguranța disponibilității și accesul la 
infrastructuri precum transporturile, 
telecomunicațiile și cercetarea și inovarea, 
oferind acces la bunurile și serviciile 
publice în regiuni, în special în zone 
neatractive pentru investitori și încurajând 
schimburile de bune practici privind 
furnizarea de servicii fundamentale;
solicită, în acest context, o mai bună 
coerență și coordonare între toate politicile;

rolul fondurilor structurale și al altor 
instrumente de finanțare ce permit 
siguranța disponibilității și accesul la 
infrastructuri precum transporturile, 
telecomunicațiile și cercetarea și inovarea, 
oferind acces la bunurile și serviciile 
publice în regiuni, în special în zone 
neatractive pentru investitori prin 
identificarea și acordarea unor stimulente 
în vederea atragerii lor în aceste zone și 
încurajând schimburile de bune practici 
privind furnizarea de servicii 
fundamentale; solicită, în acest context, o 
mai bună coerență și coordonare între toate 
politicile;

Or. ro

Amendamentul 12
Sophie Auconie; Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. dorește ca în viitorul apropiat să se 
înceapă realizarea obiectivelor prevăzute în 
directivă și ca Uniunea Europeană și 
regiunile acesteia să poată beneficia, 
contribuind astfel la o adevărată coeziune 
economică, socială și teritorială; subliniază 
rolul fondurilor structurale și al altor 
instrumente de finanțare ce permit 
siguranța disponibilității și accesul la 
infrastructuri precum transporturile, 
telecomunicațiile și cercetarea și inovarea, 
oferind acces la bunurile și serviciile 
publice în regiuni, în special în zone 
neatractive pentru investitori și încurajând 
schimburile de bune practici privind 
furnizarea de servicii fundamentale; 
solicită, în acest context, o mai bună 
coerență și coordonare între toate politicile;

3. speră ca în viitorul apropiat să se 
înceapă realizarea obiectivelor prevăzute în 
directivă și ca întreaga Uniune Europeană 
și regiunile acesteia să poată beneficia, 
contribuind astfel la o adevărată coeziune 
economică, socială și teritorială; subliniază 
rolul fondurilor structurale și al altor 
instrumente de finanțare ce permit 
siguranța disponibilității și accesul la 
infrastructuri precum transporturile, 
telecomunicațiile și cercetarea și inovarea, 
oferind acces la bunurile și serviciile 
publice în regiuni, în special în regiuni
pentru care este mai dificil să atragă
investitori și încurajând schimburile de 
bune practici privind furnizarea de servicii 
fundamentale; solicită, în acest context, o 
mai bună coerență și coordonare între toate 
politicile;

Or. fr
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Amendamentul 13
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. dorește ca în viitorul apropiat să se 
înceapă realizarea obiectivelor prevăzute în 
directivă și ca Uniunea Europeană și 
regiunile acesteia să poată beneficia, 
contribuind astfel la o adevărată coeziune 
economică, socială și teritorială; subliniază 
rolul fondurilor structurale și al altor 
instrumente de finanțare ce permit 
siguranța disponibilității și accesul la 
infrastructuri precum transporturile, 
telecomunicațiile și cercetarea și inovarea, 
oferind acces la bunurile și serviciile 
publice în regiuni, în special în zone 
neatractive pentru investitori și încurajând 
schimburile de bune practici privind 
furnizarea de servicii fundamentale;
solicită, în acest context, o mai bună 
coerență și coordonare între toate politicile;

3. dorește ca în viitorul apropiat să se 
înceapă realizarea obiectivelor prevăzute în 
directivă și ca Uniunea Europeană și 
regiunile acesteia să poată beneficia, 
contribuind astfel la o adevărată coeziune 
economică, socială și teritorială; subliniază 
rolul fondurilor structurale și al altor 
instrumente de finanțare ce permit 
siguranța disponibilității și accesul la 
infrastructuri precum transporturile, 
telecomunicațiile, cercetarea și inovarea și 
educația, oferind acces la bunurile și 
serviciile publice în regiuni, în special în 
zone neatractive pentru investitori și 
încurajând schimburile de bune practici 
privind furnizarea de servicii 
fundamentale; solicită, în acest context, o 
mai bună coerență și coordonare între toate 
politicile;

Or. ro

Amendamentul 14
Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. estimează faptul că, pentru a face 
procedurile administrative mai eficiente, 
autoritățile publice ar trebui să fie 
obligate să adere la principiul 
multilingvismului, folosind, în plus față 
de propria limbă, una dintre limbile 
oficiale de lucru ale UE și, dacă este 

eliminat
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posibil, o limbă vorbită în țara care este 
partenerul lor cel mai apropiat în ceea ce 
privește cooperarea economică ori - dacă 
este imposibil să fie determinat acest 
lucru - cooperarea teritorială;

Or. de

Amendamentul 15
Jens Geier, Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. estimează faptul că, pentru a face 
procedurile administrative mai eficiente, 
autoritățile publice ar trebui să fie 
obligate să adere la principiul 
multilingvismului, folosind, în plus față 
de propria limbă, una dintre limbile 
oficiale de lucru ale UE și, dacă este 
posibil, o limbă vorbită în țara care este 
partenerul lor cel mai apropiat în ceea ce 
privește cooperarea economică ori - dacă 
este imposibil să fie determinat acest 
lucru - cooperarea teritorială;

eliminat

Or. de

Amendamentul 16
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. estimează faptul că, pentru a face 
procedurile administrative mai eficiente, 
autoritățile publice ar trebui să fie 
obligate să adere la principiul 
multilingvismului, folosind, în plus față 
de propria limbă, una dintre limbile 
oficiale de lucru ale UE și, dacă este 

eliminat
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posibil, o limbă vorbită în țara care este 
partenerul lor cel mai apropiat în ceea ce 
privește cooperarea economică ori - dacă 
este imposibil să fie determinat acest 
lucru - cooperarea teritorială;

Or. de

Amendamentul 17
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. estimează faptul că, pentru a face 
procedurile administrative mai eficiente, 
autoritățile publice ar trebui să fie obligate 
să adere la principiul multilingvismului, 
folosind, în plus față de propria limbă, una 
dintre limbile oficiale de lucru ale UE și, 
dacă este posibil, o limbă vorbită în țara 
care este partenerul lor cel mai apropiat în 
ceea ce privește cooperarea economică ori 
- dacă este imposibil să fie determinat acest 
lucru - cooperarea teritorială;

4. consideră că, pentru a face procedurile 
administrative mai eficiente, autoritățile 
publice ar trebui să promoveze și să 
consolideze principiul multilingvismului, 
folosind, în plus față de propria limbă, una 
dintre limbile oficiale de lucru ale UE și, 
dacă este posibil, o limbă vorbită în țara 
care este partenerul lor cel mai apropiat în 
ceea ce privește cooperarea economică ori 
- dacă este imposibil să fie determinat acest 
lucru - cooperarea teritorială;

Or. fr

Amendamentul 18
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. estimează faptul că, pentru a face 
procedurile administrative mai eficiente, 
autoritățile publice ar trebui să fie obligate 
să adere la principiul multilingvismului, 
folosind, în plus față de propria limbă, una 
dintre limbile oficiale de lucru ale UE și, 
dacă este posibil, o limbă vorbită în țara 
care este partenerul lor cel mai apropiat în 

4. consideră că, pentru a face procedurile 
administrative mai eficiente, autoritățile 
publice ar trebui să adere la principiul 
multilingvismului, folosind, în plus față de 
propria limbă, una dintre limbile oficiale de 
lucru ale UE și, dacă este posibil, o limbă 
vorbită în țara care este partenerul lor cel 
mai apropiat în ceea ce privește cooperarea 
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ceea ce privește cooperarea economică ori 
- dacă este imposibil să fie determinat acest 
lucru - cooperarea teritorială;

economică ori - dacă este imposibil să fie 
determinat acest lucru - cooperarea 
teritorială prin platforme tradiționale;

Or. en

Amendamentul 19
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. estimează faptul că, pentru a face 
procedurile administrative mai eficiente, 
autoritățile publice ar trebui să fie obligate
să adere la principiul multilingvismului, 
folosind, în plus față de propria limbă, una 
dintre limbile oficiale de lucru ale UE și, 
dacă este posibil, o limbă vorbită în țara 
care este partenerul lor cel mai apropiat în 
ceea ce privește cooperarea economică ori 
- dacă este imposibil să fie determinat acest 
lucru - cooperarea teritorială;

4. consideră că, pentru a face procedurile 
administrative mai eficiente, autoritățile 
publice ar trebui să fie încurajate să adere 
la principiul multilingvismului, folosind, în 
plus față de propria limbă, una dintre 
limbile oficiale de lucru ale UE și, dacă 
este posibil, o limbă vorbită în țara care 
este partenerul lor cel mai apropiat în ceea 
ce privește cooperarea economică ori -
dacă este imposibil să fie determinat acest 
lucru - cooperarea teritorială;

Or. en

Amendamentul 20
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. estimează faptul că, pentru a face 
procedurile administrative mai eficiente, 
autoritățile publice ar trebui să fie obligate 
să adere la principiul multilingvismului, 
folosind, în plus față de propria limbă, una 
dintre limbile oficiale de lucru ale UE și, 
dacă este posibil, o limbă vorbită în țara 
care este partenerul lor cel mai apropiat în 
ceea ce privește cooperarea economică ori 
- dacă este imposibil să fie determinat acest 

4. estimează faptul că, pentru a face 
procedurile administrative mai eficiente, 
autoritățile publice ar trebui să fie obligate 
să adere la principiul multilingvismului, 
folosind, în plus față de propria limbă, una 
dintre limbile oficiale de lucru ale UE și, 
dacă este posibil, o limbă vorbită în țara 
care este partenerul lor cel mai apropiat 
facilitând o comunicare eficientă, directă 
și rapidă în ceea ce privește cooperarea 
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lucru - cooperarea teritorială; economică ori - dacă este imposibil să fie 
determinat acest lucru - cooperarea 
teritorială;

Or. ro

Amendamentul 21
Jens Geier, Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că procedurile 
administrative trebuie să devină mai 
eficiente; este de părere că, în acest 
context, ar fi util ca ghișeele unice să 
colaboreze strâns astfel încât să poată 
avea loc un schimb de experiențe legate 
de serviciile transfrontaliere din diferitele 
regiuni ale Europei; 

Or. de

Amendamentul 22
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să supravegheze în mod 
eficient și să evalueze de la început 
impactul directivei asupra regiunilor și să 
asigure o coordonare eficientă a tuturor 
politicilor, in special a instrumentelor 
politicii de coeziune, identificând 
necesitățile de infrastructură, formare 
profesională, cercetare și inovare și să 
facă orice modificare necesară la nivel 
regional și local;

5. invită Comisia să supravegheze în mod 
eficient și să evalueze de la început 
impactul directivei asupra regiunilor și să 
asigure o coordonare eficientă a tuturor 
politicilor legate de punerea în aplicare a 
prezentei directive;

Or. de
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Amendamentul 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să supravegheze în mod 
eficient și să evalueze de la început 
impactul directivei asupra regiunilor și să 
asigure o coordonare eficientă a tuturor 
politicilor, in special a instrumentelor 
politicii de coeziune, identificând 
necesitățile de infrastructură, formare 
profesională, cercetare și inovare și să facă 
orice modificare necesară la nivel regional 
și local;

5. invită Comisia să supravegheze în mod 
eficient și să evalueze de la început 
impactul directivei asupra regiunilor și să 
asigure o coordonare eficientă a tuturor 
politicilor, in special a instrumentelor 
politicii de coeziune, identificând 
necesitățile de infrastructură, formare 
profesională, cercetare și inovare și să facă 
orice modificare necesară la nivel regional 
și local; să sprijine derularea de campanii 
de informare pentru autoritățile locale și 
regionale referitor la aplicarea Directivei, 
pentru atingerea obiectivelor sale;

Or. ro

Amendamentul 24
Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. speră ca directiva să poată conduce în 
realitate la reducerea sarcinilor 
administrative, în special a celor care 
afectează IMM-urile, care predomină în 
domeniul serviciilor;

6. solicită Comisiei și statelor membre să 
elimine sarcinile administrative 
birocratice pentru autoritățile locale și 
regionale cu privire la obligația existență 
privind notificarea modificărilor aduse 
statutului; se așteaptă ca directiva să poată 
conduce în realitate la reducerea sarcinilor 
administrative, în special a celor care 
afectează IMM-urile, care predomină în 
domeniul serviciilor;

Or. de
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Amendamentul 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. speră ca directiva să poată conduce în 
realitate la reducerea sarcinilor 
administrative, în special a celor care 
afectează IMM-urile, care predomină în 
domeniul serviciilor;

6. speră ca directiva să poată conduce în 
realitate la reducerea sarcinilor 
administrative, în special a celor care 
afectează IMM-urile, care predomină în 
domeniul serviciilor; pentru dezvoltarea de 
servicii suplimentare în zonele rurale, 
izolate sau periferice, cu precădere 
servicii de interes general și legate de 
incluziunea socială;

Or. ro

Amendamentul 26
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. speră ca directiva să poată conduce în 
realitate la reducerea sarcinilor 
administrative, în special a celor care 
afectează IMM-urile, care predomină în 
domeniul serviciilor;

6. speră ca directiva să poată conduce în 
realitate la reducerea sarcinilor 
administrative, în special a celor care 
afectează IMM-urile, care predomină în 
domeniul serviciilor; susține realizarea 
unor strategii naționale care să sprijine 
IMM-urile inovatoare, afectate cel mai 
mult de efectele crizei economice și 
financiare;

Or. ro

Amendamentul 27
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 6 
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. speră ca directiva să poată conduce în 
realitate la reducerea sarcinilor 
administrative, în special a celor care 
afectează IMM-urile, care predomină în 
domeniul serviciilor;

6. se așteaptă ca directiva să poată conduce 
în realitate la reducerea sarcinilor 
administrative și a numărului cazurilor de 
incertitudine juridică, în special a celor 
care afectează IMM-urile, care predomină 
în domeniul serviciilor;

Or. en

Amendamentul 28
Jens Geier, Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că serviciile de interes 
general pot și trebuie să fie reglementate 
în locul de unde provin și unde cetățenii 
beneficiază de ele; solicită, prin urmare, 
ca autoritățile locale să aibă destul spațiu 
de manevră; 

Or. de

Amendamentul 29
Jens Geier

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită organismelor competente să se 
asigure că finanțarea furnizorilor de 
servicii este monitorizată în mod eficient;   
subliniază, în acest context, că o obligație 
de notificare pentru toți lucrătorii care 
sunt trimiși în alt stat membru este 
necesară pentru un sistem de control 
eficient;   
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Or. de

Amendamentul 30
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită o monitorizare adecvată și 
completă a aplicării restricțiilor prevăzute 
în directivă cu privire la serviciile de 
interes economic general, respectând, în 
același timp, repartizarea competențelor 
între statele membre.

7. solicită o monitorizare adecvată și 
completă a aplicării restricțiilor prevăzute 
în directivă cu privire la serviciile de 
interes economic general, respectând, în 
același timp, repartizarea competențelor 
între Uniune și statele membre; subliniază 
că prezenta directivă nu aduce atingere 
competenței statelor membre de a stabili, 
în conformitate cu dreptul comunitar, 
care sunt serviciile pe care le consideră a 
fi de interes economic general, cum ar 
trebui organizate și finanțate aceste 
servicii, respectându-se normele privind 
ajutoarele de stat sau căror obligații 
specifice se supun acestea.    

Or. fr

Amendamentul 31
Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită ca principiul de bază privind 
autoguvernarea la nivel local să fie luat în 
considerare într-o măsură mai mare și în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
directivei, iar sarcinile administrative și 
restricțiile birocratice privind libertatea de 
decizie la nivel local în legătură cu 
serviciile de interes economic general să 
fie evitate cât se poate de mult.    
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Or. de


