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Propunere de rezoluție 

Considerentul A 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât piața noastră unică este piatra 
de temelie a construcției europene și buna 
sa funcționare este esențială pentru 
punerea corectă în aplicare a politicilor 
UE și reprezintă o bază pentru redresarea 
economică; 

A. întrucât piața noastră unică este piatra 
de temelie a construcției europene, dar nu 
va fi, în sine, o cale spre ieșirea din criză 
dacă nu este însoțită de o strategie 
coerentă pentru o transformare ecologică 
a economiei europene, în conformitate cu 
Strategia Europa 2020; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. semnalează că, potrivit estimărilor 
ambițioase ale Comisiei, PIB-ul UE ar 
putea crește cu până la 2,6 % în 5-10 ani, 
dacă statele membre ar fi dispuse să pună 
în aplicare în mod corespunzător și pe 
deplin Directiva privind serviciile și să 
elimine restricțiile nejustificate; 

2. semnalează că, potrivit estimărilor 
ambițioase ale Comisiei, PIB-ul UE ar 
putea crește cu până la 2,6 % în 5-10 ani 
numai într-un scenariu care ar însemna 
eliminarea aproape a tuturor restricțiilor, 
ceea ce nu este nici realist, nici compatibil 
cu faptul că este necesar ca autoritățile 
publice să reglementeze piața serviciilor 
din motive de interes general; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. încurajează, totodată, deschiderea 
treptată a pieței interne pentru serviciile 
din sectorul social, cu respectarea 
dispozițiilor Directivei privind serviciile; 

7. consideră că dispozițiile prin care 
anumite părți ale sectorului social sunt 
excluse din domeniul de aplicare al 
directivei trebuie păstrate; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. regretă faptul că există un număr 
semnificativ de cazuri identificate în care 
statele membre statele membre invocă în 
mod neadecvat motive imperative de 
interes public (articolul 15 din Directiva 
privind serviciile) doar pentru a proteja și 
favoriza propria lor piață internă; 
consideră că folosirea motivelor imperative 

de interes public ar trebui justificată 
obiectiv întotdeauna și ar trebui să fie 
strict proporțională cu obiectivele vizate și 
să respecte jurisprudența Curții de Justiție a 
Uniunii Europene (CJUE); subliniază 
faptul că formalitățile legale greoaie, 
precum și cerințele privind acționarii, 
restricțiile teritoriale, testele de necesități 
economice și tarifele fixe creează 
obstacole nejustificate în calea stabilirii 
transfrontaliere eficiente și afectează 
piața internă a serviciilor; 

10. consideră că folosirea motivelor 
imperative de interes public ar trebui să fie 
întotdeauna posibilă dacă este justificată 
obiectiv și ar trebui să fie strict 
proporțională cu obiectivele vizate și să 

respecte jurisprudența Curții de Justiție a 
Uniunii Europene (CJUE);  

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. subliniază că autoritățile regionale și 
locale competente trebuie, de asemenea, 
să își asume partea lor de responsabilitate 
pentru o aplicare deplină și de calitate în 
litera și în spiritul directivei, având ca 
obiectiv general stimularea activității 
economice și a ocupării forței de muncă; 
în acest sens, subliniază importanța 

reducerii poverii administrative;  

27. subliniază că punerea în aplicare a 
directivei privind serviciile a creat sarcini 
administrative considerabile pentru 
autoritățile regionale și locale competente; 
în acest sens, subliniază importanța 

reducerii sarcinii administrative;  

Or. en 

 
 


