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Amendamentul 1 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

în numele Grupului S&D 

Thomas Händel 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 
Piața internă a serviciilor 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. reamintește faptul că punerea în 
executare a unor politici de austeritate și 
recesiunea resimțită în numeroase state 
membre le împiedică să valorifice 
avantajelor economice ale Directivei 
privind serviciile; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/2 

Amendamentul 2 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 
în numele Grupului S&D 

Thomas Händel 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Piața internă a serviciilor 
COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  4a. reamintește că Directiva privind 
serviciile trebuie interpretată în lumina 
noilor dispoziții ale tratatelor, în special a 
articolului 3 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, a clauzei sociale orizontale de 
la articolul 9 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
a articolului 14 din TFUE, a Protocolului 
nr. 26 anexat tratatelor și a Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/3 

Amendamentul 3 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 
în numele Grupului S&D 

Thomas Händel 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Piața internă a serviciilor 
COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  5a. reafirmă faptul că este necesar să se 
țină seama de efectele pe termen mediu și 
lung, dar și de impactul, atât cantitativ 
(crearea, desființarea de locuri de muncă) 
cât și calitativ (calitatea locurilor de 
muncă, condițiile de lucru) al Directivei 
privind serviciile asupra ocupării forței de 
muncă în UE; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/4 

Amendamentul 4 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 
în numele Grupului S&D 

Thomas Händel 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Piața internă a serviciilor 
COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  8a. ia act de noua comunicare a Comisiei, 
intitulată „Actul privind piața unică II - 
Împreună pentru o nouă creștere”, care 
are drept scop îmbunătățirea integrării 
pieței unice în cadrul UE, stimularea 
creșterii economice și promovarea creării 
de locuri de muncă de calitate, în special 
pentru tineri; salută sprijinul pe care 
comunicarea îl oferă antreprenoriatului 
social; solicită ca această inițiativă să fie 
urmată de alte inițiative de sprijin pentru 
IMM-uri în general; 

Or. en 



 

AM\1001906RO.doc  PE515.938v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
4.9.2013 A7-0273/5 

Amendamentul 5 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 
în numele Grupului S&D 

Thomas Händel 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Piața internă a serviciilor 
COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  12a. ia act de faptul că principalele părți 
interesate trebuie să se angajeze să pună 
în aplicare pe deplin și în mod adecvat 
legislația privind piața unică, 
asigurându-se, în același timp, că se ține 
seama de dimensiunea sa socială; 
reamintește că directiva nu se aplică 
dreptului muncii și nu afectează nici 
legislațiile statelor membre în materie de 
securitate socială; consideră că 
aprofundarea pieței interne a serviciilor 
ar trebui să fie considerată drept o 
oportunitate de a consolida bunăstarea 
socială, drepturile lucrătorilor și condițiile 
de lucru decente pentru toți cetățenii UE, 
incluzând punerea în aplicare a 
principiului egalității de remunerare 
pentru aceeași muncă consacrat în 
articolul 157 din TFUE; de asemenea, 
consideră că dispozițiile referitoare la 
protecția socială și la sănătatea și 
siguranța la locul de muncă nu pot fi 
considerate restricții disproporționate; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/6 

Amendamentul 6 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 
în numele Grupului S&D 

Thomas Händel 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Piața internă a serviciilor 
COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  15a. salută eforturile de a oferi securitate 
juridică întreprinderilor și 
consumatorilor, prin intermediul unor 
instrumente precum Directiva privind 
drepturile consumatorilor, Directiva 
privind soluționarea alternativă a litigiilor 
și Regulamentul privind soluționarea 
online a litigiilor; reamintește necesitatea 
creării unui mecanism coerent de recurs 
colectiv la nivelul întregii UE în domeniul 
protecției consumatorilor care să fie un 
instrument esențial pentru susținerea unei 
concurențe sănătoase; 

Or. en 
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Amendamentul 7 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 
în numele Grupului S&D 

Thomas Händel 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Piața internă a serviciilor 
COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  33a. recomandă realizarea unei evaluări 
ex post a impactului liberalizării 
serviciilor asupra drepturilor 
consumatorilor, asupra condițiilor de 
angajare, de trai și de lucru și evaluarea 
acestui impact din punctul de vedere al 
efectelor preconizate la momentul 
adoptării directivei; 

Or. en 

 

 


