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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

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;

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;

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; 

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;

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; 

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;

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, 
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repartizarea competențelor între statele membre.


