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Amendamentul 1
Sylvana Rapti

Propunere de rezoluție
Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

– având în vedere articolele 9, 14, 49 și 56 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

Or. en

Amendamentul 2
Sylvana Rapti

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 3
Sylvana Rapti

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
14 iunie 2012 referitoare la Actul privind 
piața unică: următoarele etape în direcția 
creșterii1,
__________________
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0258.
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Or. en

Amendamentul 4
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât piața noastră unică este calea 
cea mai rapidă spre ieșirea din criză;

A. întrucât piața noastră unică este o 
dimensiune esențială a procesului de 
construcție europeană, 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

Amendamentul 5
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât piața noastră unică este calea 
cea mai rapidă spre ieșirea din criză;

A. întrucât o piață unică eficientă cu 
măsuri adecvate în materie de protecție 
socială poate fi calea spre ieșirea din criză;

Or. de

Amendamentul 6
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât piața noastră unică este calea 
cea mai rapidă spre ieșirea din criză;

A. întrucât dezvoltarea uniformă a pieței 
noastre unice și a politicilor vizând 
reindustrializarea Europei ar putea să ne 
ajute la ieșirea din criză

Or. it

Amendamentul 7
Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât piața noastră unică este calea 
cea mai rapidă spre ieșirea din criză;

A. întrucât piața noastră unică, precum și 
investițiile publice orientate spre creștere, 
ocuparea forței de muncă și educație, sunt 
căi spre ieșirea din criză;

Or. de

Amendamentul 8
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât piața noastră unică este calea 
cea mai rapidă spre ieșirea din criză;

A. întrucât piața unică, ca piatră de temelie 
a Uniunii, alături de buna sa funcționare, 
ca bază și cadru pentru redresarea 
economică în Europa, sunt de o 
importanță primordială; 

Or. de
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Amendamentul 9
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Βa. întrucât punerea deplină în aplicare a 
directivei va îmbunătăți substanțial 
funcționarea pieței unice a serviciilor, în 
special prin facilitarea accesului pe piață 
al IMM-urilor, prin extinderea 
posibilității de alegere a consumatorilor și 
prin consolidarea competitivității la 
nivelul UE, a creșterii și a ocupării forței 
de muncă;

Or. el

Amendamentul 10
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât este necesară o piață a 
serviciilor mai competitivă pentru industria 
europeană;

C. întrucât este necesară o piață a 
serviciilor competitivă pentru industria 
europeană;

Or. de

Amendamentul 11
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât este necesară o piață a 
serviciilor mai competitivă pentru industria 

C. întrucât este necesară o piață a 
serviciilor funcțională, eficientă și mai 
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europeană; competitivă pentru industria europeană;

Or. pl

Amendamentul 12
Sylvana Rapti

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât este necesară o piață a 
serviciilor mai competitivă pentru industria 
europeană;

C. întrucât este necesară o piață a 
serviciilor mai competitivă pentru industria 
europeană, întreprinderile europene (în 
special pentru IMM-uri) și consumatori;

Or. el

Amendamentul 13
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, de la adoptarea sa în 2006, 
Directiva privind serviciile a adus beneficii 
concrete, facilitând accesul la piață atât 
pentru întreprinderi, cât și pentru 
consumatori;

D. întrucât, de la adoptarea sa în 2006, 
Directiva privind serviciile a adus 
beneficii, dar a evidențiat și deficiențele 
existente, facilitând accesul la piață atât 
pentru întreprinderi, cât și pentru 
consumatori;

Or. de

Amendamentul 14
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, de la adoptarea sa în 2006, 
Directiva privind serviciile a adus beneficii 
concrete, facilitând accesul la piață atât 
pentru întreprinderi, cât și pentru 
consumatori;

D. întrucât Directiva privind serviciile nu a 
adus toate beneficiile așteptate la 
momentul adoptării sale în 2006;

Or. it

Amendamentul 15
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât interpretarea fragmentară și 
punerea în aplicare necorespunzătoare a 
directivei încă împiedică libera circulație 
transfrontalieră a serviciilor;

E. întrucât interpretarea fragmentară 
datorată dificultăților întâlnite în punerea 
în aplicare a directivei încă împiedică 
libera circulație transfrontalieră a 
serviciilor;

Or. it

Amendamentul 16
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât directiva caută să 
reglementeze o varietate foarte mare de 
servicii, categorii profesionale și 
întreprinderi, dintre care multe prezintă 
diferențe majore de la un stat membru la 
altul; 

Or. it
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Amendamentul 17
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât a sosit momentul să trecem la 
acțiune, având în vedere că, odată cu 
creșterea șomajului, sectorul serviciilor 
este mai mult decât oricând o sursă de 
competitivitate, de creștere economică și 
de locuri de muncă care nu poate fi 
neglijată,

G. întrucât a sosit momentul să trecem la 
acțiune, având în vedere că, odată cu 
creșterea șomajului, sectorul serviciilor 
este mai mult decât oricând o sursă de 
competitivitate, de creștere economică și 
de locuri de muncă care nu poate fi 
neglijată, întrucât, totodată, o punere 
deplină în aplicare a obiectivelor 
Directivei privind serviciile ar trebui 
realizată în conformitate cu principiile 
proporționalității și subsidiarității și fără 
subminarea bazei de producție din statele 
membre;

Or. it

Amendamentul 18
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât a sosit momentul să trecem la 
acțiune, având în vedere că, odată cu 
creșterea șomajului, sectorul serviciilor 
este mai mult decât oricând o sursă de 
competitivitate, de creștere economică și 
de locuri de muncă care nu poate fi 
neglijată,

G. întrucât a sosit momentul să trecem la 
acțiune, având în vedere că, odată cu 
creșterea șomajului, sectorul serviciilor 
este o sursă de competitivitate, de creștere 
economică și de locuri de muncă care nu 
poate fi neglijată,

Or. de
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Amendamentul 19
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât a sosit momentul să trecem la 
acțiune, având în vedere că, odată cu 
creșterea șomajului, sectorul serviciilor 
este mai mult decât oricând o sursă de 
competitivitate, de creștere economică și 
de locuri de muncă care nu poate fi 
neglijată,

G. întrucât a sosit momentul să trecem la 
acțiune, având în vedere că, odată cu 
creșterea șomajului și deteriorarea 
finanțelor publice, sectorul serviciilor este 
mai mult decât oricând o sursă de 
competitivitate, de creștere economică și 
de locuri de muncă care nu poate fi 
neglijată,

Or. fr

Amendamentul 20
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât întreprinderile, în special 
IMM-urile, sunt în continuare obligate să 
respecte o serie vastă de cerințe 
administrative și birocratice care 
reprezintă o povară importantă, în special 
atunci când acestea se adaugă la 
dificultățile întâmpinate în accesarea 
creditelor; 

Or. it

Amendamentul 21
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că birocrația, practicile 
discriminatorii și restricțiile privind 
prestările de servicii pe teritoriul UE 
privează cetățenii de locuri de muncă;

1. subliniază că birocrația și practicile 
discriminatorii privind prestările de servicii 
pe teritoriul UE privează cetățenii de locuri 
de muncă;

Or. de

Amendamentul 22
Sylvana Rapti

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că birocrația, practicile 
discriminatorii și restricțiile privind 
prestările de servicii pe teritoriul UE 
privează cetățenii de locuri de muncă;

1. subliniază că sarcinile administrative 
inutile și disproporționate, practicile 
discriminatorii și o serie de restricții 
nejustificate privind prestările de servicii 
pe teritoriul UE sunt unele dintre motivele 
care privează cetățenii de locuri de muncă 
și fac ca întreprinderile să rateze 
oportunități;

Or. en

Amendamentul 23
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că birocrația, practicile 
discriminatorii și restricțiile privind 
prestările de servicii pe teritoriul UE 
privează cetățenii de locuri de muncă;

1. subliniază că birocrația, practicile 
discriminatorii și restricțiile privind 
prestările de servicii pe teritoriul UE 
blochează surse importante de creștere și 
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acționează astfel ca o frână pe piața forței 
de muncă, în special prin împiedicarea 
creării de locuri de muncă 

Or. fr

Amendamentul 24
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. semnalează că PIB-ul UE ar putea crește 
cu 2,6% în 5-10 ani dacă statele membre ar 
fi gata să pună în aplicare în mod 
corespunzător și pe deplin Directiva 
privind serviciile și să elimine restricțiile 
inutile;

2. semnalează că PIB-ul UE ar putea crește 
cu 2,6 % în 5-10 ani dacă s-ar elimina din 
cadrul Directivei privind serviciile 
dificultățile legate de conflictele cu 
drepturile sociale și dacă, prin urmare, 
statele membre ar pune în aplicare în mod 
corespunzător această directivă.

Or. de

Amendamentul 25
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. semnalează că PIB-ul UE ar putea crește 
cu 2,6% în 5-10 ani dacă statele membre 
ar fi gata să pună în aplicare în mod 
corespunzător și pe deplin Directiva 
privind serviciile și să elimine restricțiile 
inutile;

2. semnalează că impactul Directivei 
privind serviciile a fost dezamăgitor până 
în prezent, în comparație cu așteptările; ia 
act de faptul că, potrivit estimărilor 
Comisiei, PIB-ul UE ar putea crește, într-
un scenariu realist, cu 0,8 % -1,2 % în 5-
10 ani și ar putea atinge 2,6 % doar în 
condițiile eliminării tuturor restricțiilor, 
situație ce nu ar fi nici realistă, nici 
compatibilă cu necesitatea ca autoritățile 
publice să reglementeze piața serviciilor 
din rațiuni de interes public;
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Or. en

Amendamentul 26
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. semnalează că PIB-ul UE ar putea crește 
cu 2,6% în 5-10 ani dacă statele membre 
ar fi gata să pună în aplicare în mod 
corespunzător și pe deplin Directiva 
privind serviciile și să elimine restricțiile 
inutile;

2. semnalează că, dacă statele membre ar 
fi pregătite să pună în mod corespunzător 
și pe deplin în aplicare Directiva privind 
serviciile și să elimine restricțiile inutile, 
PIB-ul UE ar putea crește cu 2,6 % în 5-10 
ani, într-un scenariu ambițios, care nu ar 
lua în considerare recesiunea și 
particularitățile diferitelor state membre 
în timpul crizei economice ;

Or. en

Amendamentul 27
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. semnalează că PIB-ul UE ar putea 
crește cu 2,6% în 5-10 ani dacă statele 
membre ar fi gata să pună în aplicare în 
mod corespunzător și pe deplin Directiva 
privind serviciile și să elimine restricțiile 
inutile;

2. semnalează că beneficiile economice 
potențiale ar putea determina o creștere cu 
până la 2,6 % a PIB-ului UE în 5-10 ani 
după transpunerea directivei dacă statele 
membre ar fi gata să pună în aplicare în 
mod corespunzător și pe deplin Directiva 
privind serviciile și să elimine restricțiile 
inutile;

Or. de



PE508.256v01-00 14/64 AM\933163RO.doc

RO

Amendamentul 28
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. semnalează că PIB-ul UE ar putea crește 
cu 2,6% în 5-10 ani dacă statele membre ar 
fi gata să pună în aplicare în mod 
corespunzător și pe deplin Directiva 
privind serviciile și să elimine restricțiile 
inutile;

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

Or. fr

Amendamentul 29
Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază faptul că protejarea 
interesului public și respectarea 
dimensiunii sociale sunt aspecte foarte 
importante în transpunerea Directivei 
privind serviciile;

Or. de

Amendamentul 30
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. observă că Comisia ar trebui să își 
concentreze eforturile pe acele sectoare 
ale serviciilor care prezintă o mare 
importanță economică și un potențial de 
creștere peste medie, cum ar fi serviciile 
din sectorul comercial, al construcțiilor, 
al turismului, precum și al comerțului cu 
amănuntul, cu scopul de a obține 
rezultate concrete pe termen scurt în ceea 
ce privește creșterea și crearea de locuri 
de muncă; 

Or. el

Amendamentul 31
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. accentuează faptul că aplicarea efectivă 
a normelor existente este o cale inteligentă 
și rapidă de a crea creștere economică fără 
cheltuieli publice; subliniază necesitatea 
urgentă de a face ca directiva să 
funcționeze în practică;

3. accentuează faptul că aplicarea efectivă 
a normelor existente este o cale inteligentă 
și rapidă de a contribui la creșterea 
economică fără cheltuieli publice; 
subliniază necesitatea urgentă de a face ca 
directiva să funcționeze în practică; 
remarcă faptul că aplicarea directivei nu 
este un scop în sine și că nu ar trebui să 
pună în pericol modelul european al unei 
economii sociale de piață echilibrate și 
durabile;

Or. en

Amendamentul 32
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. accentuează faptul că aplicarea efectivă 
a normelor existente este o cale inteligentă 
și rapidă de a crea creștere economică fără 
cheltuieli publice; subliniază necesitatea 
urgentă de a face ca directiva să 
funcționeze în practică;

3. accentuează faptul că aplicarea efectivă 
a normelor existente este o cale inteligentă 
și rapidă de a crea creștere economică fără 
cheltuieli publice; subliniază necesitatea de 
a face ca directiva să funcționeze în 
practică și, după caz, de a o îmbunătăți în 
cazurile în care apar conflicte cu 
drepturile în materie de protecție socială 
ale angajaților;

Or. de

Amendamentul 33
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. accentuează faptul că aplicarea efectivă 
a normelor existente este o cale inteligentă 
și rapidă de a crea creștere economică fără 
cheltuieli publice; subliniază necesitatea 
urgentă de a face ca directiva să 
funcționeze în practică;

3. accentuează faptul că aplicarea efectivă 
a normelor existente este o cale inteligentă 
și rapidă de a crea creștere economică fără 
cheltuieli publice; subliniază necesitatea 
urgentă de a face ca directiva să 
funcționeze în practică în vederea 
eliberării potențialului neexploatat al 
acesteia;

Or. el

Amendamentul 34
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază importanța dezvoltării unor 
indicatori mai buni ai performanțelor 
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pieței unice, pe baza experiențelor reale și 
a așteptărilor întreprinderilor și 
consumatorilor, cu scopul de a dezvolta 
funcționalitatea și cunoștințele privind 
diferitele drepturi care pot fi invocate 
pentru a asigura accesul la piața unică a 
serviciilor;

Or. en

Amendamentul 35
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază faptul că, în interesul 
integrării pieței, al promovării creșterii și 
al creării unor noi locuri de muncă, 
statele membre ar trebui să adapteze orice 
ambiguitate din directivă în beneficiul 
întregii societăți și pentru protecția 
drepturilor lucrătorilor;

Or. el

Amendamentul 36
Sylvana Rapti

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută noile forme de servicii precum 
serviciile digitale și mobile și pachetele 
mixte de bunuri/servicii; subliniază 
necesitatea de a interpreta directiva într-
un mod cât mai amplu și orientat spre 
viitor, pentru a încuraja inovarea;

4. salută noile forme de servicii, 
dezvoltarea pieței digitale comune și 
pachetele mixte de bunuri/servicii; 
subliniază necesitatea de a încuraja 
inovarea;

Or. en
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Amendamentul 37
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută noile forme de servicii precum 
serviciile digitale și mobile și pachetele 
mixte de bunuri/servicii; subliniază 
necesitatea de a interpreta directiva într-un 
mod cât mai amplu și orientat spre viitor, 
pentru a încuraja inovarea;

4. salută noile forme de servicii precum 
serviciile digitale și mobile și pachetele 
mixte de bunuri/servicii; subliniază 
necesitatea de a pune în aplicare directiva 
într-un mod cât mai amplu și orientat spre 
viitor, pentru a încuraja inovarea;

Or. fr

Amendamentul 38
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. încurajează, totodată, deschiderea 
treptată a pieței interne pentru serviciile 
din sectorul bunăstării;

Or. en

Amendamentul 39
Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește că Directiva privind 
serviciile nu forțează liberalizarea, ci 
pregătește terenul pentru ca atât 

eliminat
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întreprinderile, cât și consumatorii să 
profite de întregul potențial al pieței 
noastre unice;

Or. de

Amendamentul 40
Sylvana Rapti

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește că Directiva privind 
serviciile nu forțează liberalizarea, ci 
pregătește terenul pentru ca atât 
întreprinderile, cât și consumatorii să 
profite de întregul potențial al pieței 
noastre unice;

5. reamintește că Directiva privind 
serviciile nu forțează liberalizarea deplină 
a pieței în sectorul serviciilor, ci pregătește 
terenul pentru ca atât întreprinderile, cât și 
consumatorii să profite de întregul 
potențial al pieței noastre unice

Or. el

Amendamentul 41
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește că Directiva privind 
serviciile nu forțează liberalizarea, ci 
pregătește terenul pentru ca atât 
întreprinderile, cât și consumatorii să 
profite de întregul potențial al pieței 
noastre unice;

5. reamintește că Directiva privind 
serviciile nu trebuie să forțeze 
liberalizarea, ci să pregătească terenul 
pentru ca atât întreprinderile, cât și 
consumatorii să profite de întregul 
potențial al pieței unice fără restrângerea 
drepturilor în materie de protecție socială 
și a drepturilor angajaților;

Or. de
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Amendamentul 42
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește că Directiva privind 
serviciile nu forțează liberalizarea, ci 
pregătește terenul pentru ca atât 
întreprinderile, cât și consumatorii să 
profite de întregul potențial al pieței 
noastre unice;

5. reamintește că Directiva privind 
serviciile nu forțează liberalizarea, ci ar 
trebui să pregătească terenul pentru ca atât 
întreprinderile, cât și consumatorii să 
profite de întregul potențial al pieței 
noastre unice;

Or. it

Amendamentul 43
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește că Directiva privind 
serviciile nu forțează liberalizarea, ci 
pregătește terenul pentru ca atât 
întreprinderile, cât și consumatorii să 
profite de întregul potențial al pieței 
noastre unice;

5. reamintește că Directiva privind 
serviciile nu forțează liberalizarea, ci 
pregătește terenul pentru ca atât 
întreprinderile, cât și consumatorii să 
profite de întregul potențial al pieței 
noastre unice în contextul unei economii 
sociale de piață competitive;

Or. fr

Amendamentul 44
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. reamintește faptul că aplicarea unor 
politici de austeritate și recesiunea din 
numeroase state membre împiedică 
valorificarea avantajelor economice ale 
Directivei privind serviciile;

Or. en

Amendamentul 45
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. regretă că statele membre folosesc 
deseori motive imperative de interes 
public (articolul 15 din Directiva privind 
serviciile) pentru a proteja și favoriza 
propria lor piață internă; 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;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 46
Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. regretă că statele membre folosesc 
deseori motive imperative de interes 
public (articolul 15 din Directiva privind 

eliminat
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serviciile) pentru a proteja și favoriza 
propria lor piață internă; 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;

Or. de

Amendamentul 47
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. regretă că statele membre folosesc 
deseori motive imperative de interes 
public (articolul 15 din Directiva privind 
serviciile) pentru a proteja și favoriza 
propria lor piață internă; 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;

6. subliniază faptul că formalitățile legale 
greoaie, precum și cerințele privind 
acționarii, restricțiile teritoriale și tarifele 
fixe creează obstacole nejustificate în calea 
stabilirii transfrontaliere;

Or. de

Amendamentul 48
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. regretă că statele membre folosesc 
deseori motive imperative de interes public 
(articolul 15 din Directiva privind 

6. observă că statele membre folosesc 
deseori în mod legal motive imperative de 
interes public (articolul 15 din Directiva 
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serviciile) pentru a proteja și favoriza 
propria lor piață internă; 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;

privind serviciile) pentru a proteja și 
favoriza propria lor piață internă;

Or. it

Amendamentul 49
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. regretă că statele membre folosesc 
deseori motive imperative de interes public 
(articolul 15 din Directiva privind 
serviciile) pentru a proteja și favoriza 
propria lor piață internă; 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;

6. reamintește că statele membre folosesc 
uneori motive imperative de interes public 
(articolul 15 din Directiva privind 
serviciile) pentru a proteja și favoriza 
propria lor piață internă; solicită Comisiei 
să examineze cu rigurozitate respectarea 
reală, nu aparentă, a jurisprudenței Curții 
de Justiție a Uniunii Europene, precum și 
a cerințelor prevăzute în Directiva privind 
libertatea de stabilire pentru prestatorii de 
servicii, luând pe deplin în considerare 
dispozițiile articolului 1 din Directiva 
privind serviciile (2006/123/CE);

Or. en

Amendamentul 50
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. regretă că statele membre folosesc 6. consideră că statele membre ar trebui să 
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deseori motive imperative de interes public 
(articolul 15 din Directiva privind 
serviciile) pentru a proteja și favoriza 
propria lor piață internă; 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;

poată folosi motive imperative de interes 
public (articolul 15 din Directiva privind 
serviciile), oricând acestea sunt justificate 
de rațiuni obiective, iar măsurile propuse 
constituie un mijloc proporțional de 
atingere a obiectivului vizat, nu pentru a 
proteja și favoriza propria lor piață internă 
subliniază faptul că formalitățile legale 
greoaie, precum și cerințele privind 
acționarii și restricțiile teritoriale creează 
obstacole nejustificate în calea stabilirii 
transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 51
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. regretă că statele membre folosesc 
deseori motive imperative de interes public 
(articolul 15 din Directiva privind 
serviciile) pentru a proteja și favoriza 
propria lor piață internă; 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;

6. regretă că statele membre folosesc 
deseori motive imperative de interes public 
(articolul 15 din Directiva privind 
serviciile) pentru a proteja și favoriza 
propria lor piață internă, ceea ce dăunează 
pieței interne a serviciilor; 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;

Or. pl

Amendamentul 52
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 6



AM\933163RO.doc 25/64 PE508.256v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. regretă că statele membre folosesc 
deseori motive imperative de interes public 
(articolul 15 din Directiva privind 
serviciile) pentru a proteja și favoriza 
propria lor piață internă; 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;

6. regretă că statele membre pot invoca în 
mod neadecvat motive imperative de 
interes public (articolul 15 din Directiva 
privind serviciile) doar pentru a proteja și 
favoriza propria lor piață internă; 
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;

Or. fr

Amendamentul 53
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. remarcă faptul că directiva nu 
afectează legislația muncii din statele 
membre, motiv pentru care dispozițiile 
privind protecția socială, negocierile 
colective, sănătatea și siguranța la locul 
de muncă și securitatea socială nu pot fi 
considerate restricții disproporționate;

Or. en

Amendamentul 54
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. își manifestă îngrijorarea privind eliminat
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numărul în creștere al cazurilor de 
discriminare raportate de consumatori; 
îndeamnă statele membre să pună în 
aplicare în mod adecvat articolul 20, 
punctul 2 din Directiva privind serviciile 
și solicită întreprinderilor să se abțină de 
la practici discriminatorii nejustificate 
bazate pe naționalitate sau loc de origine;

Or. nl

Amendamentul 55
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. își manifestă îngrijorarea privind 
numărul în creștere al cazurilor de 
discriminare raportate de consumatori; 
îndeamnă statele membre să pună în 
aplicare în mod adecvat articolul 20, 
punctul 2 din Directiva privind serviciile și 
solicită întreprinderilor să se abțină de la 
practici discriminatorii nejustificate bazate 
pe naționalitate sau loc de origine;

8. își manifestă îngrijorarea privind 
numărul în creștere al cazurilor de 
discriminare; îndeamnă statele membre să 
pună în aplicare în mod adecvat 
articolul 20 alineatul (2) din Directiva 
privind serviciile și solicită întreprinderilor 
să se abțină de la practici discriminatorii 
nejustificate bazate pe naționalitate sau loc 
de origine; evidențiază, cu toate acestea, 
faptul că libertatea contractuală ar trebui 
să prevaleze și că întreprinderile nu pot fi 
obligate să vândă în pierdere sau să vândă 
în toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 56
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas, Lara Comi, Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. își manifestă îngrijorarea privind 8. își manifestă îngrijorarea privind 
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numărul în creștere al cazurilor de 
discriminare raportate de consumatori; 
îndeamnă statele membre să pună în 
aplicare în mod adecvat articolul 20, 
punctul 2 din Directiva privind serviciile și 
solicită întreprinderilor să se abțină de la 
practici discriminatorii nejustificate bazate 
pe naționalitate sau loc de origine;

numărul în creștere al cazurilor de 
discriminare raportate de consumatori; 
îndeamnă statele membre să pună în 
aplicare în mod adecvat articolul 20 
alineatul (2) din Directiva privind 
serviciile și solicită întreprinderilor să se 
abțină de la practici discriminatorii 
nejustificate bazate pe naționalitate sau loc 
de origine; evidențiază, cu toate acestea, 
faptul că orice obligație de a vinde 
contravine principiului fundamental al 
libertății contractuale; salută, așadar, 
activitatea curentă a Comisiei referitoare 
la un raport de orientare privind 
nediscriminarea, menit să stabilească un 
echilibru adecvat în beneficiul 
consumatorilor și al întreprinderilor; 

Or. en

Amendamentul 57
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. își manifestă îngrijorarea privind 
numărul în creștere al cazurilor de 
discriminare raportate de consumatori; 
îndeamnă statele membre să pună în 
aplicare în mod adecvat articolul 20, 
punctul 2 din Directiva privind serviciile și 
solicită întreprinderilor să se abțină de la 
practici discriminatorii nejustificate bazate 
pe naționalitate sau loc de origine;

8. își manifestă îngrijorarea privind 
numărul în creștere al cazurilor de 
discriminare raportate de consumatori; 
îndeamnă statele membre să pună în 
aplicare în mod corect și integral 
articolul 20 alineatul (2) din Directiva 
privind serviciile; solicită Comisiei să 
asigure aplicarea corectă a acestei 
dispoziții și salută rolul constructiv al 
centrelor europene ale consumatorilor în 
identificarea și soluționarea neregulilor 
observate; solicită întreprinderilor să se 
abțină de la practici discriminatorii 
nejustificate bazate pe naționalitate sau loc 
de origine;

Or. en
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Amendamentul 58
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. își manifestă îngrijorarea privind 
numărul în creștere al cazurilor de 
discriminare raportate de consumatori; 
îndeamnă statele membre să pună în 
aplicare în mod adecvat articolul 20, 
punctul 2 din Directiva privind serviciile și 
solicită întreprinderilor să se abțină de la 
practici discriminatorii nejustificate bazate 
pe naționalitate sau loc de origine;

8. își manifestă îngrijorarea privind 
numărul în creștere al cazurilor de 
discriminare raportate de consumatori; 
îndeamnă statele membre să pună în 
aplicare în mod adecvat articolul 20 
alineatul (2) din Directiva privind 
serviciile și solicită întreprinderilor să 
înceteze practicile discriminatorii 
nejustificate bazate pe naționalitate sau loc 
de origine;

Or. pl

Amendamentul 59
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită Comisiei să asiste statele 
membre în promovarea accesului la piața 
unică a serviciilor; solicită Comisiei, în 
special, să se asigure că practicile 
restrictive interzise în temeiul directivei, 
cum ar fi „testul privind nevoile 
economice”, nu mai sunt aplicate în 
practică;

Or. en

Amendamentul 60
Jean-Pierre Audy
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Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Guvernanța inteligentă a pieței interne a 
serviciilor

Guvernanța înțeleaptă a pieței interne a 
serviciilor

Or. fr

Amendamentul 61
Sylvana Rapti

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că, pentru a aplica pe deplin 
Directiva privind serviciile, este nevoie de 
o interacțiune cu regulile specifice ale 
sectorului, ceea ce ar putea necesita 
autorizații suplimentare, conducând la 
costuri cumulative, în special pentru 
IMM-uri; îndeamnă statele membre să 
abordeze piața internă a serviciilor în mod 
integrat în vederea garantării securității 
juridice pentru consumatori și 
întreprinderi;

9. reamintește că, pentru a aplica pe deplin 
Directiva privind serviciile, este nevoie de 
o interacțiune cu regulile specifice ale 
sectorului; îndeamnă statele membre să 
abordeze piața internă a serviciilor în mod 
global în vederea garantării securității 
juridice pentru consumatori și întreprinderi 
și, în special, pentru facilitarea 
funcționării IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 62
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că, pentru a aplica pe deplin 
Directiva privind serviciile, este nevoie de 
o interacțiune cu regulile specifice ale 

9. reamintește că, pentru a aplica pe deplin 
Directiva privind serviciile, este nevoie de 
o interacțiune cu regulile specifice ale 
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sectorului, ceea ce ar putea necesita 
autorizații suplimentare, conducând la 
costuri cumulative, în special pentru IMM-
uri; îndeamnă statele membre să abordeze 
piața internă a serviciilor în mod integrat în 
vederea garantării securității juridice 
pentru consumatori și întreprinderi;

sectorului, ceea ce ar putea necesita 
autorizații suplimentare, conducând la 
costuri cumulative pentru întreprinderi; 
solicită, totuși, statelor membre să reducă 
costurile de punere în aplicare ale 
întreprinderilor; îndeamnă statele membre 
să abordeze piața internă a serviciilor în 
mod integrat în vederea garantării 
securității juridice pentru consumatori și 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 63
Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că, pentru a aplica pe deplin 
Directiva privind serviciile, este nevoie de 
o interacțiune cu regulile specifice ale 
sectorului, ceea ce ar putea necesita 
autorizații suplimentare, conducând la 
costuri cumulative, în special pentru IMM-
uri; îndeamnă statele membre să abordeze 
piața internă a serviciilor în mod integrat în 
vederea garantării securității juridice 
pentru consumatori și întreprinderi;

9. reamintește că, pentru a aplica pe deplin 
Directiva privind serviciile, este nevoie de 
o interacțiune cu regulile specifice ale 
sectorului, ceea ce ar putea necesita 
autorizații suplimentare, conducând la 
costuri cumulative, în special pentru IMM-
uri; îndeamnă statele membre să abordeze 
piața internă a serviciilor în mod integrat în 
vederea garantării securității juridice 
pentru consumatori și întreprinderi; 
solicită, totodată, statelor membre 
garantarea unui nivel ridicat de protecție 
pentru angajați și consumatori;

Or. de

Amendamentul 64
Sylvana Rapti

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. evidențiază faptul că buna funcționare 
a pieței interne a serviciilor nu depinde 
numai de punerea în aplicare a Directivei 
privind serviciile, ci și de punerea în 
aplicare a altor acte legislative ale UE;

Or. en

Amendamentul 65
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. 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 
reparații juridice colective în domeniul 
protecției consumatorilor la nivelul 
întregii UE, care este un instrument 
esențial pentru susținerea unei 
concurențe sănătoase;

Or. en

Amendamentul 66
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă Comisia să asigure coerența 
între evaluarea inter-pares prevăzută de 
Directiva privind serviciile și evaluarea 
reciprocă prevăzută de Directiva privind 
recunoașterea calificărilor profesionale și 
să identifice domeniile în care statele 
membre blochează în mod disproporționat 
accesul la anumite profesii; invită statele 
membre să elimine astfel de cerințe 
nejustificate; 

10. îndeamnă Comisia să asigure coerența 
între evaluarea inter pares prevăzută de 
Directiva privind serviciile și evaluarea 
reciprocă prevăzută de Directiva privind 
recunoașterea calificărilor profesionale;

Or. it

Amendamentul 67
Sylvana Rapti

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă Comisia să asigure coerența 
între evaluarea inter-pares prevăzută de 
Directiva privind serviciile și evaluarea 
reciprocă prevăzută de Directiva privind 
recunoașterea calificărilor profesionale și 
să identifice domeniile în care statele 
membre blochează în mod disproporționat 
accesul la anumite profesii; invită statele 
membre să elimine astfel de cerințe 
nejustificate;

10. îndeamnă Comisia să asigure coerența 
între evaluarea inter pares prevăzută de 
Directiva privind serviciile și evaluarea 
reciprocă prevăzută de Directiva privind 
recunoașterea calificărilor profesionale și 
să identifice cu exactitate domeniile în 
care statele membre blochează în mod 
disproporționat accesul la anumite profesii; 
invită statele membre să elimine astfel de 
cerințe nejustificate;

Or. el

Amendamentul 68
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază faptul că, în cadrul 
activităților de monitorizare aferente 
Directivei privind serviciile, în special în 
ceea ce privește revizuirea normelor 
existente referitoare la exercitarea 
anumitor profesii liberale, trebuie 
realizată o evaluare atentă a fiecărui caz, 
care ar trebui să includă o analiză a 
justificărilor oferite în cadrul Directivei 
privind serviciile aferente fiecărui set de 
norme referitoare la exercitarea unei 
profesii; în acest sens, subliniază faptul 
că, pentru a modifica criteriile de 
revizuire, este necesară o revizuire a 
Directivei privind serviciile, iar acest 
lucru nu poate fi întreprins în cadrul 
activităților actuale de monitorizare; 

Or. de

Amendamentul 69
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită statelor membre să utilizeze 
mai mult principiul recunoașterii reciproce 
pentru a facilita libera circulație a 
serviciilor, acolo unde încă nu există 
norme armonizate;

11. consideră că, în scopul facilitării 
liberei circulații a serviciilor, în locul 
aplicării principiului recunoașterii 
reciproce de către statele membre este 
preferabilă o armonizare minimă la 
nivelul UE, care ar trebui instituită, în 
principiu, acolo unde aceasta nu există;

Or. en

Amendamentul 70
Matteo Salvini
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. observă că diversitatea standardelor 
naționale provoacă fragmentare; 
încurajează dezvoltarea unor standarde 
europene voluntare pentru servicii în 
vederea îmbunătățirii comparabilității 
transfrontaliere;

eliminat

Or. it

Amendamentul 71
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. observă că diversitatea standardelor 
naționale provoacă fragmentare; 
încurajează dezvoltarea unor standarde 
europene voluntare pentru servicii în 
vederea îmbunătățirii comparabilității 
transfrontaliere;

eliminat

Or. de

Amendamentul 72
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. observă că diversitatea standardelor 
naționale provoacă fragmentare; 
încurajează dezvoltarea unor standarde 
europene voluntare pentru servicii în 
vederea îmbunătățirii comparabilității 

12. observă că diversitatea standardelor 
naționale provoacă fragmentare; 
încurajează dezvoltarea unor standarde 
europene voluntare pentru servicii în 
vederea îmbunătățirii comparabilității 
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transfrontaliere; transfrontaliere; propune ca respectarea 
standardelor referitoare la servicii să fie 
monitorizată de autorități europene 
independente corespunzătoare;

Or. fr

Amendamentul 73
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. observă că diversitatea standardelor 
naționale provoacă fragmentare; 
încurajează dezvoltarea unor standarde 
europene voluntare pentru servicii în 
vederea îmbunătățirii comparabilității 
transfrontaliere;

12. observă că diversitatea standardelor 
naționale provoacă fragmentare și 
determină apariția unor probleme de 
interpretare pentru multe categorii 
profesionale și grupuri de întreprinderi; 
încurajează dezvoltarea unor standarde 
europene voluntare pentru servicii în 
vederea îmbunătățirii comparabilității 
transfrontaliere;

Or. it

Amendamentul 74
Sylvana Rapti

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. observă că diversitatea standardelor 
naționale provoacă fragmentare; 
încurajează dezvoltarea unor standarde 
europene voluntare pentru servicii în 
vederea îmbunătățirii comparabilității 
transfrontaliere;

12. observă că diversitatea standardelor 
naționale provoacă fragmentare; 
dezvoltarea unor standarde europene 
voluntare ar putea fi o metodă de 
îmbunătățire a comparabilității 
transfrontaliere a anumitor servicii;

Or. en
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Amendamentul 75
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. observă că diversitatea standardelor 
naționale provoacă fragmentare; 
încurajează dezvoltarea unor standarde 
europene voluntare pentru servicii în 
vederea îmbunătățirii comparabilității 
transfrontaliere;

12. observă că diversitatea standardelor 
naționale provoacă fragmentare; 
încurajează dezvoltarea unor standarde 
europene pentru servicii în vederea 
îmbunătățirii comparabilității 
transfrontaliere;

Or. de

Amendamentul 76
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas, Constance Le Grip, Lara Comi, Małgorzata 
Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. observă că diversitatea standardelor 
naționale provoacă fragmentare; 
încurajează dezvoltarea unor standarde 
europene voluntare pentru servicii în 
vederea îmbunătățirii comparabilității 
transfrontaliere;

12. observă că diversitatea standardelor 
naționale provoacă fragmentare; 
încurajează dezvoltarea unor standarde 
europene voluntare pentru servicii în 
vederea îmbunătățirii comparabilității 
transfrontaliere și a comerțului;

Or. en

Amendamentul 77
Sylvana Rapti

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază, de asemenea, faptul că 
acoperirea transfrontalieră neadecvată a 
asigurărilor pentru prestatorii de servicii 
este o barieră majoră în calea liberei 
circulații; îndeamnă părțile interesate să 
găsească soluții prin intermediul 
dialogului;

13. subliniază, de asemenea, faptul că 
asigurarea transfrontalieră neadecvată de 
răspundere profesională pentru prestatorii 
de servicii este o barieră majoră în calea 
liberei circulații; îndeamnă părțile 
interesate să găsească soluții prin 
intermediul dialogului;

Or. el

Amendamentul 78
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas, Constance Le Grip, Lara Comi, Małgorzata 
Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează folosirea mai largă a 
sistemului IMI între statele membre pentru 
a verifica respectarea transfrontalieră a 
cerințelor, precum și a SOLVIT pentru a 
ajuta întreprinderile și consumatorii în 
cazul existenței unor norme contradictorii 
și al nerespectării obligațiilor;

14. încurajează folosirea mai largă a 
sistemului IMI între statele membre pentru 
a verifica respectarea transfrontalieră a 
cerințelor, alături de folosirea centrelor 
europene ale consumatorilor, precum și a 
SOLVIT pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii în cazul existenței unor 
norme contradictorii și al nerespectării 
obligațiilor; subliniază, în acest sens, 
importanța asigurării accesului integral 
al partenerilor asociați la rețeaua 
SOLVIT la nivel tehnic; 

Or. en

Amendamentul 79
Sylvana Rapti

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează folosirea mai largă a 
sistemului IMI între statele membre pentru 
a verifica respectarea transfrontalieră a 
cerințelor, precum și a SOLVIT pentru a 
ajuta întreprinderile și consumatorii în 
cazul existenței unor norme contradictorii 
și al nerespectării obligațiilor;

14. încurajează folosirea mai largă a 
sistemului IMI între statele membre pentru 
a verifica respectarea cerințelor directivei, 
în special în cazurile de prestare 
transfrontalieră a serviciilor, precum și a 
SOLVIT pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii în cazul existenței unor 
norme contradictorii și al nerespectării 
obligațiilor;

Or. el

Amendamentul 80
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. remarcă faptul că instrumentele 
pieței unice, inclusiv SOLVIT, ar trebui 
să funcționeze mai bine din punctul de 
vedere al timpului necesar pentru 
soluționarea cazurilor; subliniază, în 
acest sens, importanța îmbunătățirii 
obiectivelor și a indicatorilor-cheie 
privind performanțele; salută inițiativa 
Comisiei de revizuire a cadrului juridic al 
SOLVIT;

Or. en

Amendamentul 81
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. solicită Comisiei să asiste statele 
membre în crearea centrelor pieței unice 
și în dezvoltarea ghișeelor unice; de 
asemenea, solicită Comisiei să colecteze și 
să publice date de referință privind nivelul 
de utilizare a ghișeelor unice, precum și 
informații privind realizările acestora;

Or. en

Amendamentul 82
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să treacă la a 
doua generație de ghișee unice, care 
reprezintă portaluri de e-Guvernare pe 
deplin funcționale, multilingve și ușor de 
utilizat; accentuează importanța de a avea o 
abordare a domeniului prestărilor de 
servicii care să acopere întregul ciclu de 
activitate; consideră că procedurile 
electronice vor crește simplificarea, vor 
reduce costurile de conformitate și vor 
spori securitatea juridică; solicită statelor 
membre să asigure interoperabilitatea 
deplină a ghișeelor lor unice și să le facă 
cunoscute dincolo de frontiere; solicită 
Comisiei să stabilească criterii de referință 
clare pentru evaluarea ghișeelor unice și să 
raporteze în mod regulat Parlamentului 
progresele realizate;

15. îndeamnă statele membre să treacă la a 
doua generație de ghișee unice, care 
reprezintă portaluri de e-Guvernare pe 
deplin funcționale și ușor de utilizat; 
accentuează importanța de a avea o 
abordare a domeniului prestărilor de 
servicii care să acopere întregul ciclu de 
activitate; consideră că procedurile 
electronice vor crește simplificarea, vor 
reduce costurile de conformitate și vor 
spori securitatea juridică; solicită statelor 
membre să asigure interoperabilitatea 
deplină a ghișeelor lor unice; solicită 
Comisiei să stabilească criterii clare pentru 
evaluarea ghișeelor unice și să raporteze în 
mod regulat Parlamentului progresele 
realizate;

Or. nl

Amendamentul 83
Matteo Salvini
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să treacă la a 
doua generație de ghișee unice, care 
reprezintă portaluri de e-Guvernare pe 
deplin funcționale, multilingve și ușor de 
utilizat; accentuează importanța de a avea o 
abordare a domeniului prestărilor de 
servicii care să acopere întregul ciclu de 
activitate; consideră că procedurile 
electronice vor crește simplificarea, vor 
reduce costurile de conformitate și vor 
spori securitatea juridică; solicită statelor 
membre să asigure interoperabilitatea 
deplină a ghișeelor lor unice și să le facă 
cunoscute dincolo de frontiere; solicită 
Comisiei să stabilească criterii de referință 
clare pentru evaluarea ghișeelor unice și să 
raporteze în mod regulat Parlamentului 
progresele realizate;

15. îndeamnă statele membre să treacă la a 
doua generație de ghișee unice, care 
reprezintă portaluri de e-Guvernare pe 
deplin funcționale, multilingve și ușor de 
utilizat; accentuează importanța de a avea o 
abordare a domeniului prestărilor de 
servicii care să acopere întregul ciclu de 
activitate; consideră că procedurile 
electronice vor crește simplificarea, vor 
reduce costurile de conformitate și vor 
spori securitatea juridică; solicită statelor 
membre să încurajeze delegarea de 
sarcini administrative către organisme 
private acreditate în mod oficial; solicită 
statelor membre să asigure 
interoperabilitatea deplină a ghișeelor lor 
unice și să le facă cunoscute dincolo de 
frontiere; solicită Comisiei să stabilească 
criterii de referință clare pentru evaluarea 
ghișeelor unice și să raporteze în mod 
regulat Parlamentului progresele realizate;

Or. it

Amendamentul 84
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să treacă la a 
doua generație de ghișee unice, care 
reprezintă portaluri de e-Guvernare pe 
deplin funcționale, multilingve și ușor de 
utilizat; accentuează importanța de a avea o 
abordare a domeniului prestărilor de 
servicii care să acopere întregul ciclu de 
activitate; consideră că procedurile 

15. îndeamnă statele membre să treacă la a 
doua generație de ghișee unice, care 
reprezintă portaluri de e-Guvernare pe 
deplin funcționale, multilingve și ușor de 
utilizat; accentuează importanța de a avea o 
abordare a domeniului prestărilor de 
servicii care să acopere întregul ciclu de 
activitate; consideră că procedurile 
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electronice vor crește simplificarea, vor 
reduce costurile de conformitate și vor 
spori securitatea juridică; solicită statelor 
membre să asigure interoperabilitatea 
deplină a ghișeelor lor unice și să le facă 
cunoscute dincolo de frontiere; solicită 
Comisiei să stabilească criterii de referință 
clare pentru evaluarea ghișeelor unice și să 
raporteze în mod regulat Parlamentului 
progresele realizate;

electronice vor crește simplificarea, vor 
reduce costurile de conformitate și vor 
spori securitatea juridică; solicită statelor 
membre să încurajeze delegarea de 
sarcini administrative către organisme 
private acreditate în mod oficial; solicită 
statelor membre să asigure 
interoperabilitatea deplină a ghișeelor lor 
unice și să le facă cunoscute dincolo de 
frontiere; solicită Comisiei să stabilească 
criterii de referință clare pentru evaluarea 
ghișeelor unice și să raporteze în mod 
regulat Parlamentului progresele realizate;

Or. it

Amendamentul 85
Sylvana Rapti

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită Comisiei și statelor membre 
să dezvolte o strategie de comunicare 
cuprinzătoare, pentru a informa toți 
cetățenii europeni cu privire la drepturile 
și oportunitățile pe care le au în baza 
Directivei privind serviciile;

Or. en

Amendamentul 86
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O aplicare mai eficientă pentru efecte 
economice maxime

O aplicare mai eficientă pentru efecte 
economice și sociale maxime
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Or. fr

Amendamentul 87
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că, acolo unde Directiva 
privind serviciile a fost aplicată în mod 
corespunzător, aceasta a avut rezultate 
concrete în ceea ce privește locurile de 
muncă și creșterea economică; sprijină, 
prin urmare, schimbul de bune practici 
între statele membre, inclusiv de soluții 
inovatoare între autoritățile competente din 
regiunile transfrontaliere;

16. subliniază că, în vederea maximizării 
rezultatelor concrete în ceea ce privește 
locurile de muncă și creșterea economică, 
ar trebui sprijinit schimbul de bune 
practici între statele membre, inclusiv de 
soluții inovatoare între autoritățile 
competente din regiunile transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 88
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că, acolo unde Directiva 
privind serviciile a fost aplicată în mod 
corespunzător, aceasta a avut rezultate 
concrete în ceea ce privește locurile de 
muncă și creșterea economică; sprijină, 
prin urmare, schimbul de bune practici 
între statele membre, inclusiv de soluții 
inovatoare între autoritățile competente din 
regiunile transfrontaliere;

16. subliniază că, în unele cazuri, aceasta a 
avut rezultate concrete în ceea ce privește 
locurile de muncă și creșterea economică; 
sprijină, prin urmare, schimbul de bune 
practici între statele membre, inclusiv de 
soluții inovatoare între autoritățile 
competente din regiunile transfrontaliere;

Or. it
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Amendamentul 89
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită Comisiei să propună mijloace 
eficiente de recunoaștere și promovare a 
rolului partenerilor sociali în sectorul 
serviciilor la nivel european, ținând cont, 
totodată, de diferențele dintre sistemele 
naționale; propune ca convergența 
socială din sectorul serviciilor să devină o 
prioritate în cadrul politicilor;

Or. fr

Amendamentul 90
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că punerea în aplicare 
necorespunzătoare are un impact care nu 
ține seama de frontiere, iar consecințele 
sunt suportate de cetățenii din întreaga 
UE; subliniază faptul că toate statele 
membre sunt responsabile unele față de 
celelalte și față de Uniune pentru aplicarea 
efectivă a directivei și că acestea trebuie să 
fie confruntate cu obligațiile lor în mod 
egal;

17. subliniază faptul că toate statele 
membre sunt responsabile unele față de 
celelalte și față de Uniune pentru aplicarea 
efectivă a directivei și că acestea trebuie să 
fie confruntate cu obligațiile lor în mod 
egal;

Or. de

Amendamentul 91
Matteo Salvini



PE508.256v01-00 44/64 AM\933163RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că punerea în aplicare 
necorespunzătoare are un impact care nu 
ține seama de frontiere, iar consecințele 
sunt suportate de cetățenii din întreaga 
UE; subliniază faptul că toate statele 
membre sunt responsabile unele față de 
celelalte și față de Uniune pentru aplicarea 
efectivă a directivei și că acestea trebuie să 
fie confruntate cu obligațiile lor în mod 
egal;

17. subliniază faptul că toate statele 
membre sunt responsabile unele față de 
celelalte și față de Uniune pentru aplicarea 
efectivă a directivei și că acestea trebuie să 
fie confruntate cu obligațiile lor în mod 
egal;

Or. it

Amendamentul 92
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită Comisiei să asiste statele 
membre în remedierea principalelor 
probleme identificate în legătură cu 
punerea în aplicare a legislației UE 
privind piața unică, inclusiv cu privire la 
îmbunătățirea transpunerii și reducerea 
deficitelor în materie de conformitate, 
precum și cu privire la obținerea unor 
reparații juridice rapide și eficiente;

Or. en

Amendamentul 93
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază că autoritățile regionale și 
locale competente trebuie, de asemenea, 
să își asume partea lor de responsabilitate 
pentru o aplicare deplină și calitativă 
dincolo de litera directivei, având ca 
obiectiv general stimularea activității 
economice;

eliminat

Or. it

Amendamentul 94
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază că autoritățile regionale și 
locale competente trebuie, de asemenea, să 
își asume partea lor de responsabilitate 
pentru o aplicare deplină și calitativă 
dincolo de litera directivei, având ca 
obiectiv general stimularea activității 
economice;

18. subliniază că punerea în aplicare a 
Directivei privind serviciile a creat sarcini 
administrative considerabile pentru 
autoritățile regionale și locale competente 
și că, prin urmare, sunt recomandate 
măsuri de simplificare, pentru ca acestea 
să își asume partea lor de responsabilitate 
pentru o aplicare deplină și calitativă 
dincolo de litera directivei, având ca 
obiectiv general stimularea activității 
economice;

Or. en

Amendamentul 95
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază că autoritățile regionale și 18. subliniază că autoritățile regionale și 
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locale competente trebuie, de asemenea, să 
își asume partea lor de responsabilitate 
pentru o aplicare deplină și calitativă 
dincolo de litera directivei, având ca 
obiectiv general stimularea activității 
economice;

locale competente trebuie, de asemenea, să 
își asume partea lor de responsabilitate 
pentru o aplicare calitativă a directivei, 
având ca obiectiv general stimularea 
activității economice și crearea de locuri 
de muncă care să ofere protecție socială și 
să dea posibilitatea angajaților să se 
întrețină în mod independent;

Or. de

Amendamentul 96
Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază că autoritățile regionale și 
locale competente trebuie, de asemenea, să 
își asume partea lor de responsabilitate 
pentru o aplicare deplină și calitativă 
dincolo de litera directivei, având ca 
obiectiv general stimularea activității 
economice;

18. subliniază că autoritățile regionale și 
locale competente trebuie, de asemenea, să 
își asume partea lor de responsabilitate 
pentru o aplicare deplină și calitativă 
dincolo de litera directivei, având ca 
obiectiv general stimularea activității 
economice, garantarea și lărgirea 
protecției cetățenilor europeni în cadrul 
legislației privind ocuparea forței de 
muncă și al dreptului muncii, precum și 
consolidarea interesului public;

Or. de

Amendamentul 97
Sylvana Rapti

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază că autoritățile regionale și 
locale competente trebuie, de asemenea, să 
își asume partea lor de responsabilitate 
pentru o aplicare deplină și calitativă 
dincolo de litera directivei, având ca 
obiectiv general stimularea activității 
economice;

18. subliniază că autoritățile regionale și 
locale competente trebuie, de asemenea, să 
își asume partea lor de responsabilitate 
pentru o aplicare deplină și calitativă, 
având ca obiectiv general stimularea 
activității economice;

Or. en

Amendamentul 98
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că motivele imperative de 
interes public sunt invocate prea des într-
un mod care dăunează pieței interne a 
serviciilor; regretă faptul că se efectuează 
rar evaluarea proporționalității; solicită 
Comisiei să clarifice conceptul de 
proporționalitate și să elaboreze 
îndrumări practice destinate statelor 
membre cu privire la modalitatea de 
aplicare a acesteia;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 99
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că motivele imperative de 
interes public sunt invocate prea des într-
un mod care dăunează pieței interne a 
serviciilor; regretă faptul că se efectuează 
rar evaluarea proporționalității; solicită 
Comisiei să clarifice conceptul de 
proporționalitate și să elaboreze îndrumări 
practice destinate statelor membre cu 
privire la modalitatea de aplicare a 
acesteia;

19. solicită Comisiei să clarifice conceptul 
de proporționalitate și să elaboreze 
îndrumări practice destinate statelor 
membre cu privire la modalitatea de 
aplicare a acesteia;

Or. de

Amendamentul 100
Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că motivele imperative de 
interes public sunt invocate prea des într-
un mod care dăunează pieței interne a 
serviciilor; regretă faptul că se efectuează 
rar evaluarea proporționalității; solicită 
Comisiei să clarifice conceptul de 
proporționalitate și să elaboreze îndrumări 
practice destinate statelor membre cu 
privire la modalitatea de aplicare a 
acesteia;

19. solicită Comisiei să clarifice conceptul 
de proporționalitate și să elaboreze 
îndrumări practice destinate statelor 
membre cu privire la modalitatea de 
aplicare a acesteia;

Or. de

Amendamentul 101
Sylvana Rapti

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că motivele imperative de 
interes public sunt invocate prea des într-
un mod care dăunează pieței interne a 
serviciilor; regretă faptul că se efectuează 
rar evaluarea proporționalității; solicită 
Comisiei să clarifice conceptul de 
proporționalitate și să elaboreze îndrumări 
practice destinate statelor membre cu 
privire la modalitatea de aplicare a 
acesteia;

19. subliniază situațiile în care motivele 
imperative de interes public sunt invocate 
prea des de către statele membre într-un 
mod care ar putea să nu respecte 
întotdeauna dreptul Uniunii; regretă 
faptul că se efectuează rar evaluarea 
proporționalității; solicită Comisiei ca, 
respectând de deplin punerea corectă în 
aplicare a criteriilor relevante prevăzute 
în directivă și a jurisprudenței Curții de 
Justiție a Uniunii Europene, să elaboreze 
îndrumări practice destinate statelor 
membre cu privire la modalitatea de 
aplicare a acesteia și să publice un raport 
privind constatările sale;

Or. en

Amendamentul 102
Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că motivele imperative de 
interes public sunt invocate prea des într-
un mod care dăunează pieței interne a 
serviciilor; regretă faptul că se efectuează 
rar evaluarea proporționalității; solicită 
Comisiei să clarifice conceptul de 
proporționalitate și să elaboreze 
îndrumări practice destinate statelor 
membre cu privire la modalitatea de 
aplicare a acesteia;

19. subliniază că motivele imperative de 
interes public sunt invocate uneori într-un 
mod care dăunează pieței interne a 
serviciilor; regretă faptul că se efectuează 
rar evaluarea proporționalității; consideră 
că trebuie respectată pe deplin 
jurisprudența CJUE privind invocarea 
motivelor imperative de interes general;

Or. en

Amendamentul 103
Matteo Salvini
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Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că motivele imperative de 
interes public sunt invocate prea des într-
un mod care dăunează pieței interne a 
serviciilor; regretă faptul că se efectuează 
rar evaluarea proporționalității; solicită 
Comisiei să clarifice conceptul de 
proporționalitate și să elaboreze îndrumări 
practice destinate statelor membre cu 
privire la modalitatea de aplicare a 
acesteia;

19. subliniază că motivele imperative de 
interes public sunt invocate des; regretă 
faptul că se efectuează rar evaluarea 
proporționalității; solicită Comisiei să 
clarifice conceptul de proporționalitate și 
să elaboreze orientări destinate statelor 
membre cu privire la modalitatea de 
aplicare a acesteia;

Or. it

Amendamentul 104
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că motivele imperative de 
interes public sunt invocate prea des într-
un mod care dăunează pieței interne a 
serviciilor; regretă faptul că se efectuează 
rar evaluarea proporționalității; solicită 
Comisiei să clarifice conceptul de 
proporționalitate și să elaboreze îndrumări 
practice destinate statelor membre cu 
privire la modalitatea de aplicare a 
acesteia;

19. regretă faptul că se efectuează rar 
evaluarea proporționalității restricțiilor de 
pe piața serviciilor și invită Comisia să 
clarifice conceptul de proporționalitate și 
să elaboreze îndrumări practice destinate 
statelor membre cu privire la modalitatea 
de aplicare a acesteia, în vederea reducerii 
frecvenței cu care statele membre aplică 
astfel de restricții în mod neadecvat;

Or. fr

Amendamentul 105
Lara Comi, Raffaele Baldassarre
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Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că motivele imperative de 
interes public sunt invocate prea des într-
un mod care dăunează pieței interne a 
serviciilor; regretă faptul că se efectuează 
rar evaluarea proporționalității; solicită 
Comisiei să clarifice conceptul de 
proporționalitate și să elaboreze îndrumări 
practice destinate statelor membre cu 
privire la modalitatea de aplicare a 
acesteia;

19. subliniază că motivele imperative de 
interes public sunt invocate prea des într-
un mod care dăunează pieței interne a 
serviciilor; regretă faptul că se efectuează 
rar evaluarea proporționalității; solicită 
Comisiei să clarifice conceptul de 
proporționalitate și să elaboreze orientări 
destinate statelor membre cu privire la 
modalitatea de aplicare a acesteia;

Or. it

Amendamentul 106
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că motivele imperative de 
interes public sunt invocate prea des într-
un mod care dăunează pieței interne a 
serviciilor; regretă faptul că se efectuează 
rar evaluarea proporționalității; solicită 
Comisiei să clarifice conceptul de 
proporționalitate și să elaboreze îndrumări 
practice destinate statelor membre cu 
privire la modalitatea de aplicare a 
acesteia;

19. subliniază că motivele imperative de 
interes public sunt invocate prea des într-
un mod care dăunează pieței interne a 
serviciilor și o fragmentează; regretă faptul 
că se efectuează rar evaluarea 
proporționalității; solicită Comisiei să 
clarifice conceptul de proporționalitate și 
să elaboreze îndrumări practice destinate 
statelor membre cu privire la modalitatea 
de aplicare a acesteia;

Or. en

Amendamentul 107
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. sprijină cu fermitate politica de 
toleranță zero a Comisiei; încurajează 
Comisia ca, în dialogul său cu statele 
membre, să folosească toate mijloacele 
aflate la dispoziția sa pentru a asigura 
aplicarea deplină a normelor existente; 
solicită ca procedurile rapide privind 
încălcarea dreptului comunitar să fie 
aplicate ori de câte ori sunt identificate 
încălcări ale directivei;

20. critică cu fermitate politica de toleranță 
zero a Comisiei; încurajează Comisia ca, în 
dialogul său cu statele membre, să 
folosească toate mijloacele aflate la 
dispoziția sa pentru a obține o viziune mai 
clară a veritabilelor motive ale eșecului în 
aplicarea deplină a normelor existente

Or. it

Amendamentul 108
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. sprijină cu fermitate politica de 
toleranță zero a Comisiei; încurajează 
Comisia ca, în dialogul său cu statele 
membre, să folosească toate mijloacele 
aflate la dispoziția sa pentru a asigura 
aplicarea deplină a normelor existente; 
solicită ca procedurile rapide privind 
încălcarea dreptului comunitar să fie 
aplicate ori de câte ori sunt identificate 
încălcări ale directivei;

20. sprijină cu fermitate politica de 
toleranță zero a Comisiei; încurajează 
Comisia ca, în dialogul său echitabil cu 
statele membre, să folosească toate 
mijloacele aflate la dispoziția sa pentru a 
asigura aplicarea deplină a normelor 
existente; obiectivul Comisiei ar trebui să 
fie, în primul rând, punerea corectă în 
aplicare a directivei, nu pedepsirea 
statelor membre; ar trebui avute în vedere 
proceduri privind încălcarea dreptului 
comunitar, atunci când statele membre 
continuă să nu pună în aplicare directiva 
sau ori de câte ori sunt identificate 
încălcări ale directivei;

Or. en

Amendamentul 109
Thomas Händel
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. sprijină cu fermitate politica de 
toleranță zero a Comisiei; încurajează 
Comisia ca, în dialogul său cu statele 
membre, să folosească toate mijloacele 
aflate la dispoziția sa pentru a asigura 
aplicarea deplină a normelor existente; 
solicită ca procedurile rapide privind 
încălcarea dreptului comunitar să fie 
aplicate ori de câte ori sunt identificate 
încălcări ale directivei;

20. încurajează Comisia ca, în dialogul său 
cu statele membre, să folosească toate 
mijloacele aflate la dispoziția sa pentru a 
asigura aplicarea normelor existente;

Or. de

Amendamentul 110
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. sprijină cu fermitate politica de 
toleranță zero a Comisiei; încurajează 
Comisia ca, în dialogul său cu statele 
membre, să folosească toate mijloacele 
aflate la dispoziția sa pentru a asigura 
aplicarea deplină a normelor existente; 
solicită ca procedurile rapide privind 
încălcarea dreptului comunitar să fie 
aplicate ori de câte ori sunt identificate 
încălcări ale directivei;

20. sprijină cu fermitate politica de 
toleranță zero a Comisiei; încurajează 
Comisia ca, în dialogul său cu statele 
membre, să folosească toate mijloacele 
aflate la dispoziția sa pentru a asigura 
aplicarea deplină a normelor existente;

Or. nl
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Amendamentul 111
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria, Carlo Fidanza, Antonio Cancian, 
Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. sprijină cu fermitate politica de 
toleranță zero a Comisiei; încurajează 
Comisia ca, în dialogul său cu statele 
membre, să folosească toate mijloacele 
aflate la dispoziția sa pentru a asigura 
aplicarea deplină a normelor existente; 
solicită ca procedurile rapide privind 
încălcarea dreptului comunitar să fie 
aplicate ori de câte ori sunt identificate 
încălcări ale directivei;

20. sprijină cu fermitate politica de 
toleranță zero a Comisiei; încurajează 
Comisia ca, în dialogul său cu statele 
membre, precum și cu categoriile 
profesionale și grupurile de întreprinderi 
relevante, să folosească toate mijloacele 
aflate la dispoziția sa pentru a asigura 
aplicarea deplină a normelor existente; 
solicită ca procedurile rapide privind 
încălcarea dreptului comunitar să fie 
aplicate ori de câte ori sunt identificate 
încălcări ale directivei;

Or. it

Amendamentul 112
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. sprijină cu fermitate politica de 
toleranță zero a Comisiei; încurajează 
Comisia ca, în dialogul său cu statele 
membre, să folosească toate mijloacele 
aflate la dispoziția sa pentru a asigura 
aplicarea deplină a normelor existente; 
solicită ca procedurile rapide privind 
încălcarea dreptului comunitar să fie 
aplicate ori de câte ori sunt identificate 
încălcări ale directivei;

20. sprijină cu fermitate politica de 
toleranță zero a Comisiei în ceea ce 
privește restricțiile nejustificate; 
încurajează Comisia ca, în dialogul său cu 
statele membre, să folosească toate 
mijloacele aflate la dispoziția sa pentru a 
asigura aplicarea deplină a normelor 
existente; solicită ca procedurile rapide 
privind încălcarea dreptului comunitar să 
fie aplicate ori de câte ori sunt identificate 
încălcări ale directivei;

Or. fr
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Amendamentul 113
Sylvana Rapti

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. sprijină cu fermitate politica de 
toleranță zero a Comisiei; încurajează 
Comisia ca, în dialogul său cu statele 
membre, să folosească toate mijloacele 
aflate la dispoziția sa pentru a asigura 
aplicarea deplină a normelor existente; 
solicită ca procedurile rapide privind 
încălcarea dreptului comunitar să fie 
aplicate ori de câte ori sunt identificate 
încălcări ale directivei;

20. sprijină cu fermitate politica de 
toleranță zero a Comisiei; încurajează 
Comisia ca, în dialogul său cu statele 
membre, să folosească toate mijloacele 
aflate la dispoziția sa pentru a asigura 
punerea deplină în aplicare a normelor 
existente; solicită ca procedurile rapide 
privind încălcarea dreptului comunitar să 
fie aplicate ori de câte ori sunt identificate 
încălcări ale directivei;

Or. el

Amendamentul 114
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas, Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. sprijină cu fermitate politica de 
toleranță zero a Comisiei; încurajează 
Comisia ca, în dialogul său cu statele 
membre, să folosească toate mijloacele 
aflate la dispoziția sa pentru a asigura 
aplicarea deplină a normelor existente; 
solicită ca procedurile rapide privind 
încălcarea dreptului comunitar să fie 
aplicate ori de câte ori sunt identificate 
încălcări ale directivei;

20. sprijină cu fermitate politica de 
toleranță zero a Comisiei; încurajează 
Comisia ca, în dialogul său cu statele 
membre, să folosească toate mijloacele 
aflate la dispoziția sa pentru a asigura 
aplicarea deplină a normelor existente; 
solicită ca procedurile rapide privind 
încălcarea dreptului comunitar să fie 
aplicate și finalizate în termen de 
maximum 18 luni, ori de câte ori sunt 
identificate încălcări ale directivei;

Or. en
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Amendamentul 115
Sylvana Rapti

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. evidențiază necesitatea ca statele 
membre să exercite controale stricte, cu 
scopul de a combate falsele activități 
independente și consecințele negative ale 
acestora;

Or. en

Amendamentul 116
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită Comisiei să identifice fără 
întârziere mijloace practice de soluționare 
a problemelor întâmpinate în ceea ce 
privește punerea în aplicare a 
articolului 12 (Selecția dintre mai mulți 
candidați), care, în special în anumite 
state membre, dă naștere unor îngrijorări 
serioase în legătură cu viitorul multor 
întreprinderi mici și microîntreprinderi; 
solicită Comisiei să ia în considerare 
oportunitatea prezentării unei noi 
propuneri legislative care să prevadă o 
reînnoire automată, în anumite condiții, a 
autorizațiilor existente, care să definească 
mai clar și să lărgească criteriile 
prevăzute la articolul 12 alineatul (3) din 
Directiva privind serviciile;

Or. it
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Amendamentul 117
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. invită statele membre și 
administrațiile acestora să asigure 
respectarea principiului de aplicare a 
dispozițiilor legislative privind ocuparea 
forței de muncă în cadrul furnizării unui 
serviciu și să combată cu mai multă 
fermitate frauda bazată, în special, pe 
dumpingul social;

Or. fr

Amendamentul 118
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită Comisiei să folosească „luna 
pieței unice” drept oportunitate pentru a 
prezenta întreprinderilor beneficiile pieței 
unice a serviciilor;

Or. en

Amendamentul 119
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită Comisiei, pe baza rezultatului 
evaluării inter-pares, să noteze restricțiile 

21. solicită Comisiei, pe baza rezultatului 
evaluării inter pares, să noteze cele mai 
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cele mai apăsătoare, să propună reforme 
specifice și să informeze constant Consiliul 
și Parlamentul;

ostentative restricții, cazurile de 
discriminare și de conflict cu drepturile în 
materie de protecție socială, să propună în 
acest sens reforme specifice ale directivei 
și să informeze constant Consiliul și 
Parlamentul;

Or. de

Amendamentul 120
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită Comisiei să desfășoare o 
evaluare a impactului Directivei privind 
protecția lucrătorilor și a consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 121
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunere de rezoluție Amendamentul

22. încurajează Comisia să acorde o atenție 
deosebită sectorului serviciilor în Analizele 
anuale privind creșterea și în Rapoartele 
privind starea de integrare a pieței unice și 
să includă sectorul serviciilor în 
recomandările specifice pentru fiecare țară;

22. încurajează Comisia să acorde o atenție 
deosebită sectorului serviciilor în Analizele 
anuale privind creșterea și în Rapoartele 
privind starea de integrare a pieței unice și 
să includă sectorul serviciilor în 
recomandările specifice pentru fiecare țară; 
consideră că Comisia și Consiliul ar 
trebui, prin intermediul acestor 
recomandări detaliate specifice fiecărei 
țări, să încurajeze în continuare statele 
membre în ceea ce privește adoptarea și 
punerea în aplicare a unor politici de 
creștere pe termen lung;
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Or. hu

Amendamentul 122
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă părțile interesate, 
comunitatea de afaceri și partenerii sociali 
să contribuie la responsabilizarea 
guvernelor în ceea ce privește 
revitalizarea sectorului european al 
serviciilor și crearea de locuri de muncă 
stabile;

24. îndeamnă Comisia și statele membre, 
în contextul actualei crize economice, să 
acorde o atenție mai mare cererilor din 
partea comunităților de afaceri, a 
categoriilor profesionale și a partenerilor 
sociali, cu scopul de a asigura că 
respectivele cerințe, în cazurile în care 
sunt justificate, sunt luate în considerare 
în cadrul punerii în aplicare a normelor 
privind serviciile, vizând în special 
menținerea actualelor niveluri de ocupare 
a forței de muncă și deschiderea unor noi 
oportunități de locuri de muncă;

Or. it

Amendamentul 123
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă părțile interesate, 
comunitatea de afaceri și partenerii sociali 
să contribuie la responsabilizarea 
guvernelor în ceea ce privește revitalizarea 
sectorului european al serviciilor și crearea 
de locuri de muncă stabile;

24. solicită părților interesate, comunității 
de afaceri și partenerilor sociali să asigure 
punerea deplină în aplicare a legislației 
privind piața unică, ținând cont totodată 
de dimensiunea sa socială, și să contribuie 
la responsabilizarea guvernelor în ceea ce 
privește revitalizarea sectorului european al 
serviciilor și crearea de locuri de muncă 
stabile
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Amendamentul 124
Josef Weidenholzer

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă părțile interesate, 
comunitatea de afaceri și partenerii sociali 
să contribuie la responsabilizarea 
guvernelor în ceea ce privește revitalizarea 
sectorului european al serviciilor și crearea 
de locuri de muncă stabile;

24. îndeamnă părțile interesate, 
comunitatea de afaceri și partenerii sociali 
să contribuie la responsabilizarea 
guvernelor în ceea ce privește revitalizarea 
sectorului european al serviciilor și crearea 
de locuri de muncă stabile și de înaltă 
calitate;

Or. de

Amendamentul 125
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. atrage atenția asupra importanței 
Directivei privind serviciile și asupra 
interacțiunii strânse dintre această 
directivă și Directiva privind 
recunoașterea calificărilor profesionale 
și, prin urmare, solicită Comisiei și 
statelor membre ca, împreună cu 
Comitetul European de Standardizare 
(CEN), să asigure utilizarea unei 
terminologii uniforme, clare și acceptabile 
pentru toate statele membre și 
numeroasele categorii profesionale, 
pentru a asigura o aplicare coerentă a 
normelor la nivelul UE;

Or. it
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Amendamentul 126
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. subliniază că, în reglementarea 
activităților economice specifice, Directiva 
privind serviciile pune accentul pe 
necesitatea ca furnizorul să poată nu 
numai să își recupereze costurile 
investiției, ci și să obțină un profit corect 
din capitalul investit;

Or. it

Amendamentul 127
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 24 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24c. solicită Comisiei să abordeze în mod 
pragmatic problematica dispozițiilor 
tranzitorii, luând în considerare în mod 
corespunzător caracteristicile specifice ale 
ocupațiilor individuale și ale 
circumstanțelor naționale, în vederea 
sprijinirii întreprinderilor și a menținerii 
nivelurilor de ocupare a forței de muncă; 

Or. it

Amendamentul 128
Jean-Pierre Audy
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Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. îndeamnă membrii Consiliului 
European să își asume întreaga 
responsabilitate politică pentru buna 
funcționare a pieței interne a serviciilor; 
invită președintele Van Rompuy să 
mențină această temă pe ordinea de zi a 
Consiliului European atât timp cât este 
necesar, având o foaie de parcurs 
convenită de comun acord care să includă 
criterii de referință specifice și un calendar 
pentru ca statele membre să elimine 
obstacolele rămase;

26. îndeamnă membrii Consiliului 
European să își asume pe deplin 
responsabilitățile politice fără a prezenta, 
totuși, propuneri legislative; invită 
președintele Consiliului European să 
introducă tema pieței interne pe ordinea 
de zi a Consiliului European, astfel încât 
dezvoltarea acestei piețe să primească un 
nou și necesar imbold, având la bază o 
foaie de parcurs convenită de comun acord 
care să includă criterii de referință 
specifice și un calendar pentru elaborarea 
de orientări generale și de priorități 
politice generale pentru realizarea pieței 
interne, în special a pieței interne a 
serviciilor; 

Or. fr

Amendamentul 129
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. îndeamnă membrii Consiliului 
European să își asume întreaga 
responsabilitate politică pentru buna 
funcționare a pieței interne a serviciilor; 
invită președintele Van Rompuy să 
mențină această temă pe ordinea de zi a 
Consiliului European atât timp cât este 
necesar, având o foaie de parcurs convenită 
de comun acord care să includă criterii de 
referință specifice și un calendar pentru ca 
statele membre să elimine obstacolele 
rămase;

26. îndeamnă membrii Consiliului 
European să își asume întreaga 
responsabilitate politică pentru buna 
funcționare a pieței interne a serviciilor; 
invită președintele Van Rompuy să 
mențină această temă pe ordinea de zi a 
Consiliului European atât timp cât este 
necesar, având o foaie de parcurs convenită 
de comun acord care să includă criterii de 
referință specifice și un calendar pentru ca 
statele membre să soluționeze problemele 
rămase;

Or. de
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Amendamentul 130
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. îndeamnă membrii Consiliului 
European să își asume întreaga 
responsabilitate politică pentru buna 
funcționare a pieței interne a serviciilor; 
invită președintele Van Rompuy să 
mențină această temă pe ordinea de zi a 
Consiliului European atât timp cât este 
necesar, având o foaie de parcurs convenită 
de comun acord care să includă criterii de 
referință specifice și un calendar pentru ca 
statele membre să elimine obstacolele 
rămase;

26. îndeamnă membrii Consiliului 
European să își asume întreaga 
responsabilitate politică pentru buna 
funcționare a pieței interne a serviciilor; 
invită președintele Van Rompuy să 
mențină această temă pe ordinea de zi a 
Consiliului European atât timp cât este 
necesar, având o foaie de parcurs convenită 
de comun acord care să includă criterii de 
referință specifice și un calendar pentru ca 
statele membre să elimine obstacolele 
rămase pentru o punere deplină în 
aplicare a Directivei privind serviciile;

Or. en

Amendamentul 131
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. îndeamnă membrii Consiliului 
European să își asume întreaga 
responsabilitate politică pentru buna 
funcționare a pieței interne a serviciilor; 
invită președintele Van Rompuy să 
mențină această temă pe ordinea de zi a 
Consiliului European atât timp cât este 
necesar, având o foaie de parcurs convenită 
de comun acord care să includă criterii de 
referință specifice și un calendar pentru ca 
statele membre să elimine obstacolele 
rămase;

26. îndeamnă membrii Consiliului 
European să își asume întreaga 
responsabilitate politică pentru buna 
funcționare a pieței interne a serviciilor; 
invită președintele Consiliului să mențină 
tema realizării pieței interne pe ordinea de 
zi a Consiliului European atât timp cât este 
necesar, având o foaie de parcurs convenită 
de comun acord care să includă criterii de 
referință specifice și un calendar pentru ca 
statele membre să elimine obstacolele 
rămase;
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Or. fr

Amendamentul 132
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și 
parlamentelor statelor membre.

27. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului 
European, Consiliului și Comisiei, 
precum și guvernelor și parlamentelor 
statelor membre.

Or. fr


