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Amendamentul 1
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas 
Schieder, Sylvie Guillaume, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 
96/71/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 16 decembrie 1996 privind 
detașarea lucrătorilor în cadrul prestării 
de servicii,

Or. en

Amendamentul 2
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Pascal Arimont, Maria 
da Graça Carvalho, Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 
2011/24/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 9 martie 2011 privind 
aplicarea drepturilor pacienților în cadrul 
asistenței medicale transfrontaliere,

Or. en

Amendamentul 3
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Alex 
Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-Marques, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 
2014/67/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 15 mai 2014 privind 
asigurarea respectării aplicării Directivei 
96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în 
cadrul prestării de servicii și de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 
1024/2012 privind cooperarea 
administrativă prin intermediul 
Sistemului de informare al pieței interne 
(„Regulamentul IMI”),

Or. en

Amendamentul 4
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva (UE) 
2018/957 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 28 iunie 2018 de 
modificare a Directivei 96/71/CE privind 
detașarea lucrătorilor în cadrul prestării 
de servicii,

Or. en

Amendamentul 5
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Referirea 2 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva (UE) 
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2018/957 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 28 iunie 2018 de 
modificare a Directivei 96/71/CE privind 
detașarea lucrătorilor în cadrul prestării 
de servicii,

Or. en

Amendamentul 6
Petra Kammerevert, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 14 noiembrie 2017, 
„Consolidarea identității europene prin 
educație și cultură” (COM(2017)0673),

Or. de

Amendamentul 7
Petra Kammerevert, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Referirea 7 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 22 mai 2018, „Construirea 
unei Europe mai puternice: rolul 
politicilor în domeniul tineretului, 
educației și culturii” (COM(2018)0268),

Or. de

Amendamentul 8
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Alex 
Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-Marques, Monika Beňová, Marc Angel, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López
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Propunere de rezoluție
Referirea 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 13 mai 2020 intitulată 
„Către o abordare etapizată și coordonată 
pentru restabilirea liberei circulații și 
ridicarea controalelor la frontierele 
interne”,

Or. en

Amendamentul 9
Petra Kammerevert, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Referirea 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Recomandarea 
Consiliului privind promovarea 
recunoașterii reciproce automate a 
calificărilor dobândite în străinătate și a 
rezultatelor perioadelor de învățare 
petrecute în străinătate, din 26 noiembrie 
2018 (2018/C 444/01),

Or. de

Amendamentul 10
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Referirea 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere scrisoarea 
adresată la 26 februarie 2019 de prim-
miniștrii statelor membre Președintelui 



AM\1207103RO.docx 7/137 PE653.761v01-00

RO

Consiliului European, care abordează 
dezvoltarea viitoare a pieței unice,

Or. en

Amendamentul 11
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Referirea 9 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul special 
al Curții de Conturi Europene privind 
punerea în aplicare eficace a Directivei 
privind serviciile din 2016,

Or. en

Amendamentul 12
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Directiva privind serviciile 
și Directiva privind recunoașterea 
calificărilor profesionale sunt instrumente 
esențiale pentru eliminarea barierelor din 
calea liberei circulații a serviciilor în 
cadrul Uniunii Europene, însă potențialul 
pieței unice a serviciilor este încă în mare 
măsură neexploatat;

eliminat

Or. en

Amendamentul 13
Anna Cavazzini
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Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Directiva privind serviciile 
și Directiva privind recunoașterea 
calificărilor profesionale sunt instrumente 
esențiale pentru eliminarea barierelor din 
calea liberei circulații a serviciilor în cadrul 
Uniunii Europene, însă potențialul pieței 
unice a serviciilor este încă în mare 
măsură neexploatat;

A. întrucât Directiva privind serviciile 
și Directiva privind recunoașterea 
calificărilor profesionale sunt instrumente 
esențiale pentru eliminarea barierelor din 
calea liberei circulații a serviciilor în cadrul 
Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 14
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie 
Guillaume, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Directiva privind serviciile 
și Directiva privind recunoașterea 
calificărilor profesionale sunt instrumente 
esențiale pentru eliminarea barierelor din 
calea liberei circulații a serviciilor în cadrul 
Uniunii Europene, însă potențialul pieței 
unice a serviciilor este încă în mare 
măsură neexploatat;

A. întrucât Directiva privind serviciile 
și Directiva privind recunoașterea 
calificărilor profesionale sunt instrumente 
esențiale pentru eliminarea barierelor din 
calea liberei circulații a serviciilor în cadrul 
Uniunii Europene, însă o parte din 
potențialul pieței unice a serviciilor este 
încă parțial neexploatată;

Or. en

Amendamentul 15
Marion Walsmann, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Directiva privind serviciile 
și Directiva privind recunoașterea 
calificărilor profesionale sunt instrumente 
esențiale pentru eliminarea barierelor din 
calea liberei circulații a serviciilor în cadrul 
Uniunii Europene, însă potențialul pieței 
unice a serviciilor este încă în mare 
măsură neexploatat;

A. întrucât Directiva privind serviciile 
și Directiva privind recunoașterea 
calificărilor profesionale sunt instrumente 
esențiale pentru eliminarea barierelor din 
calea liberei circulații a serviciilor în cadrul 
Uniunii Europene, însă potențialul pieței 
unice a serviciilor trebuie mărit în 
continuare;

Or. de

Amendamentul 16
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Directiva privind serviciile 
și Directiva privind recunoașterea 
calificărilor profesionale sunt instrumente 
esențiale pentru eliminarea barierelor din 
calea liberei circulații a serviciilor în cadrul 
Uniunii Europene, însă potențialul pieței 
unice a serviciilor este încă în mare măsură 
neexploatat;

A. întrucât Directiva privind serviciile 
și Directiva privind recunoașterea 
calificărilor profesionale sunt instrumente 
esențiale pentru eliminarea barierelor 
rămase și a celor nou-introduse din calea 
liberei circulații a serviciilor în cadrul 
Uniunii Europene, însă potențialul pieței 
unice a serviciilor este încă în mare măsură 
neexploatat;

Or. en

Amendamentul 17
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât liberalizarea serviciilor a 
fost asociată cu ipoteza că concurența va 
însemna prețuri accesibile și servicii de o 
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calitate mai bună, însă aceasta conduce, 
de fapt, deseori la o situație în care un 
număr foarte mic de întreprinderi mari 
domină piața, la locuri de muncă din ce în 
ce mai precare, la creșterea costurilor 
pentru consumatori și la scăderea calității 
serviciilor prestate;

Or. en

Amendamentul 18
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. subliniază că Directiva privind 
detașarea lucrătorilor este un element-
cheie pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă ale lucrătorilor detașați, protejând 
totodată economia țării de destinație de 
dumpingul salarial și de concurența 
neloială;

Or. en

Amendamentul 19
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât serviciile reprezintă 
aproximativ 70 % din totalul activităților 
economice din UE și o proporție similară 
din ocuparea forței de muncă, în timp ce 
ponderea serviciilor în comerțul intra-UE 
este de doar aproximativ 20 %;

B. întrucât serviciile reprezintă 
aproximativ 70 % din totalul activităților 
economice din UE și o proporție similară 
din ocuparea forței de muncă, în timp ce 
ponderea serviciilor în comerțul intra-UE 
este de doar aproximativ 20 %; întrucât 
există o serie de servicii care au lanțuri de 
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aprovizionare complexe și, prin urmare, 
nu pot face obiectul schimburilor 
comerciale, cum ar fi, de exemplu, 
anumite servicii de interes economic 
general, serviciile limitate la o arie 
geografică sau cele în cazul cărora IMM-
urile nu sunt interesate să facă furnizări 
transfrontaliere de servicii; întrucât s-ar 
putea ca serviciile să trebuiască 
reglementate în funcție de cerințele și 
circumstanțele locale, în conformitate cu 
principiul subsidiarității sau cu 
Protocolul nr. 26 la TFUE;

Or. en

Amendamentul 20
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât serviciile reprezintă 
aproximativ 70 % din totalul activităților 
economice din UE și o proporție similară 
din ocuparea forței de muncă, în timp ce 
ponderea serviciilor în comerțul intra-UE 
este de doar aproximativ 20 %;

B. întrucât serviciile reprezintă 
aproximativ 70 % din totalul activităților 
economice din UE și o proporție similară 
din ocuparea forței de muncă, în timp ce 
ponderea serviciilor în comerțul intra-UE 
este estimată la aproximativ 20 %; 
întrucât ar trebui remarcat că numeroși 
furnizori de servicii își oferă serviciile 
într-un alt stat membru, înființând filiale 
locale în statul membru respectiv, și au 
avantajul de a-și oferi serviciile mai 
aproape de clienții lor; întrucât activitățile 
economice ale filialelor locale nu sunt 
incluse în datele privind ponderea 
serviciilor în comerțul intra-UE;

Or. en

Amendamentul 21
Anna Cavazzini
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Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât serviciile reprezintă 
aproximativ 70 % din totalul activităților 
economice din UE și o proporție similară 
din ocuparea forței de muncă, în timp ce 
ponderea serviciilor în comerțul intra-UE 
este de doar aproximativ 20 %;

B. întrucât serviciile reprezintă 
aproximativ 70 % din totalul activităților 
economice din UE și o proporție similară 
din ocuparea forței de muncă, în timp ce 
ponderea serviciilor în comerțul intra-UE 
este de doar aproximativ 20 %; întrucât 
motivele pentru care profesioniștii pot fi 
reticenți să muncească în altă țară sunt 
variate, pot să constea în bariere „moi” și 
nu țin întotdeauna îndeosebi de chestiuni 
de reglementare;

Or. en

Amendamentul 22
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât serviciile reprezintă 
aproximativ 70 % din totalul activităților 
economice din UE și o proporție similară 
din ocuparea forței de muncă, în timp ce 
ponderea serviciilor în comerțul intra-UE 
este de doar aproximativ 20 %;

B. întrucât serviciile reprezintă 
aproximativ 70 % din totalul activităților 
economice din UE și o proporție similară 
din ocuparea forței de muncă și mai ales 
dat fiind că 9 din 10 locuri de muncă noi 
din Uniunea Europeană sunt create în 
acest sector, în timp ce ponderea serviciilor 
în comerțul intra-UE este de doar 
aproximativ 20 %, generând astfel doar 
5 % din PIB-ul UE;

Or. en

Amendamentul 23
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât serviciile reprezintă 
aproximativ 70 % din totalul activităților 
economice din UE și o proporție similară 
din ocuparea forței de muncă, în timp ce 
ponderea serviciilor în comerțul intra-UE 
este de doar aproximativ 20 %;

B. întrucât serviciile reprezintă 
aproximativ 73 % din PIB-ul UE și 
contribuie cu 74 %1a la ocuparea forței de 
muncă, în timp ce ponderea serviciilor în 
comerțul intra-UE este de doar aproximativ 
20 %;

__________________
1a Eurostat, „The European economy 
since the start of the millennium” 
(Economia europeană de la începutul 
mileniului), accesat la 6 iunie 2020.

Or. en

Amendamentul 24
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât opinia că piața unică a 
serviciilor ar trebui evaluată numai dintr-
o perspectivă economică și a afacerilor și-
a epuizat potențialul; întrucât ar trebui 
găsit un echilibru între drepturile 
economice și drepturile sociale prin 
integrarea intereselor consumatorilor și 
ale cetățenilor în legislația privind piața 
internă a serviciilor;

Or. en

Amendamentul 25
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât creșterea mobilității 
lucrătorilor le va permite să circule mai 
liber în domeniile în care competențele lor 
sunt necesare, ceea ce va avea un efect 
asupra îmbunătățirii competitivității 
Europei și a dinamismului său economic;

Or. it

Amendamentul 26
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth, Andrey 
Kovatchev

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât doar două treimi din 
activitățile de servicii, care generează 
aproximativ 46 % din PIB-ul UE, intră 
sub incidența Directivei privind serviciile;

Or. en

Amendamentul 27
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât mobilitatea 
profesioniștilor calificați care se mută în 
alte țări ale UE pentru a presta servicii 
este prea scăzută în Uniunea Europeană 
în comparație cu alte economii, cum ar fi 
Statele Unite, și întrucât există un impact 
asupra dezvoltării economiilor care 
alcătuiesc Uniunea Europeană în 
ansamblu;
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Or. it

Amendamentul 28
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth, Andrey 
Kovatchev

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât piața unică a redus, în 
medie, costurile comerciale cu 20 % 
pentru bunuri, dar numai cu 7 % pentru 
servicii;

Or. en

Amendamentul 29
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât, deși s-au luat o serie de 
măsuri pentru consolidarea și 
aprofundarea pieței serviciilor, inclusiv 
adoptarea a peste o mie de reglementări 
naționale pentru conformarea la 
Directiva privind serviciile, nu s-a atins 
încă întregul potențial al pieței unice a 
serviciilor și aceasta nu a fost încă 
finalizată;

Or. en

Amendamentul 30
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth
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Propunere de rezoluție
Considerentul Bd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bd. întrucât integrarea pieței 
serviciilor a fost relativ târzie, adică 
liberalizarea s-a produs treptat abia din 
anii ’80, în timp ce cadrul juridic 
cuprinzător pentru o piață unică a 
serviciilor a fost creat prin Directiva UE 
privind serviciile în 2006;

Or. en

Amendamentul 31
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Alex 
Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-Marques, Anna Cavazzini, Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât studiile arată că 
beneficiile potențiale ale finalizării pieței 
unice a serviciilor prin punerea în 
aplicare efectivă și o mai bună 
armonizare a reglementărilor ar putea fi 
de cel puțin 297 miliarde EUR, 
reprezentând 2 % din PIB-ul UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 32
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât studiile arată că beneficiile 
potențiale ale finalizării pieței unice a 
serviciilor prin punerea în aplicare efectivă 

C. întrucât studiile arată că beneficiile 
potențiale ale finalizării pieței unice a 
serviciilor prin punerea în aplicare efectivă 
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și o mai bună armonizare a reglementărilor 
ar putea fi de cel puțin 297 miliarde EUR, 
reprezentând 2 % din PIB-ul UE;

și o mai bună armonizare a reglementărilor 
ar putea fi de cel puțin 297 de miliarde 
EUR, reprezentând 2 % din PIB-ul UE; 
întrucât accentul pus pe câștigurile 
financiare ignoră necesitatea de a asigura 
o bună calitate a serviciilor, care să fie 
orientate către o creștere durabilă și 
favorabilă incluziunii, să garanteze 
drepturile sociale, drepturile lucrătorilor, 
protecția consumatorilor și a mediului și 
accesul la sănătate și siguranță;

Or. en

Amendamentul 33
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât studiile arată că beneficiile 
potențiale ale finalizării pieței unice a 
serviciilor prin punerea în aplicare efectivă 
și o mai bună armonizare a reglementărilor 
ar putea fi de cel puțin 297 miliarde EUR, 
reprezentând 2 % din PIB-ul UE;

C. întrucât studiile arată că beneficiile 
potențiale ale finalizării pieței unice a 
serviciilor prin punerea în aplicare efectivă 
și o mai bună armonizare a reglementărilor 
ar putea face posibil următorul potențial 
de creștere:
389 miliarde EUR în total sau 2,28 % din 
PIB-ul UE;
284 miliarde EUR în cadrul punerii în 
aplicare integrale a Directivei privind 
serviciile;
85 miliarde EUR în domeniul serviciilor 
profesionale;
20 miliarde EUR în domeniul achiziției 
publice de servicii1a

__________________
1a J. Pelkmans: „Contribution to Growth, 
The Single Market for Services” 
(Contribuția la creștere, piața unică a 
serviciilor), februarie 2019

Or. en
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Amendamentul 34
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât transporturile generează 
aproape un sfert din emisiile de gaze cu 
efect de seră din Europa și constituie 
cauza principală a poluării aerului în 
orașe; întrucât dezvoltarea liberei 
circulații a serviciilor ar trebui să țină 
seama și de aspectele negative actuale 
legate de mediu, de societate și de 
sănătate ale transportului transfrontalier 
de servicii și bunuri, promovând totodată 
transportul eficient și serviciile și 
producția locale;

Or. en

Amendamentul 35
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât ponderea disproporționat 
de scăzută ce le revine serviciilor în 
comerțul intra-UE, în ciuda importanței 
covârșitoare pe care o au serviciile pentru 
economiile din UE, arată că piețele 
naționale funcționează bine, dar că 
lipsesc inițiativele transfrontaliere sau 
„europene”;

Or. en
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Amendamentul 36
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât UE se confruntă în prezent 
cu o recesiune și o creștere a șomajului 
cauzate de pandemia de COVID-19, prin 
urmare, finalizarea pieței unice a 
serviciilor este o modalitate inteligentă și 
eficientă de a crea creștere economică 
fără cheltuieli publice suplimentare;

D. întrucât UE se confruntă în prezent 
cu o recesiune și o creștere a șomajului 
cauzate de pandemia de COVID-19; 
întrucât criza actuală a pus în lumină și a 
exacerbat deficiențele actuale în ceea ce 
privește protecția lucrătorilor detașați în 
cadrul prestării de servicii; întrucât 
orientările Comisiei privind restabilirea 
libertății de circulație în cadrul pandemiei 
de COVID-19 s-au axat pe furnizarea de 
servicii sigure pentru cetățeni mai 
degrabă decât pe asigurarea unor condiții 
de siguranță pentru lucrătorii care 
furnizează servicii;

Or. en

Amendamentul 37
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Alex 
Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-Marques, Monika Beňová, Sándor Rónai, Maria 
Grapini, Marc Angel, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât UE se confruntă în prezent 
cu o recesiune și o creștere a șomajului 
cauzate de pandemia de COVID-19, prin 
urmare, finalizarea pieței unice a 
serviciilor este o modalitate inteligentă și 
eficientă de a crea creștere economică fără 
cheltuieli publice suplimentare;

D. întrucât UE se confruntă cu o 
recesiune în 2020 cauzate de pandemia de 
COVID-19, iar eforturile ce urmăresc 
finalizarea pieței unice a serviciilor sunt, 
prin urmare, o modalitate inteligentă și 
eficientă de a crea creștere economică; 
întrucât trebuie luate în considerare și 
principiile consacrate la articolul 3 
alineatul (3) din TUE, care cer să se 
ajungă la un echilibru între principiul 
economiei de piață și integrarea socială a 
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UE;

Or. en

Amendamentul 38
Marion Walsmann, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât UE se confruntă în prezent 
cu o recesiune și o creștere a șomajului 
cauzate de pandemia de COVID-19, prin 
urmare, finalizarea pieței unice a serviciilor 
este o modalitate inteligentă și eficientă de 
a crea creștere economică fără cheltuieli 
publice suplimentare;

D. întrucât UE se confruntă în prezent 
cu o recesiune și o creștere a șomajului 
cauzate de pandemia de COVID-19, prin 
urmare, finalizarea pieței unice a serviciilor 
este o modalitate inteligentă și eficientă de 
a crea creștere economică fără cheltuieli 
publice suplimentare și cu reducerea 
sarcinii administrative;

Or. de

Amendamentul 39
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López, Marc Angel

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. reamintește că angajații din 
sectorul serviciilor sunt afectați, fie 
deoarece se confruntă cu o nesiguranță 
economică gravă, fie deoarece sunt 
expuși, ca profesioniști din prima linie 
care lucrează neîntrerupt pe tot parcursul 
pandemiei de COVID-19 în Uniunea 
Europeană, riscându-și adesea sănătatea; 
întrucât este recunoscut și faptul că 
lucrătorii detașați trebuie protejați pe 
durata detașării, în legătură cu libertatea 
de a presta servicii prevăzută la articolul 
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56 din TFUE, prin stabilirea unor 
dispoziții obligatorii privind condițiile de 
muncă și protecția sănătății și securității 
lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 40
Jordi Cañas

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât rolul serviciilor este 
esențial pentru a intensifica fluxurile 
comerciale ale UE, pentru a îmbunătăți 
poziția de lider deținută de lanțurile 
valorice din UE și pentru a consolida și 
valorifica la maximum piața unică în 
contextul pandemiei de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 41
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât este necesară o piață a 
serviciilor mai integrată și interconectată 
pentru a combate schimbările climatice, a 
crea o economie sustenabilă și a 
valorifica întregul potențial al Pactului 
ecologic european;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 42
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin Lacapelle, 
Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât este necesară o piață a 
serviciilor mai integrată și interconectată 
pentru a combate schimbările climatice, a 
crea o economie sustenabilă și a 
valorifica întregul potențial al Pactului 
ecologic european;

E. întrucât o piață a serviciilor mai 
integrată și interconectată ar putea 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice și la crearea unei economii 
sustenabile;

Or. en

Amendamentul 43
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât este necesară o piață a 
serviciilor mai integrată și interconectată 
pentru a combate schimbările climatice, a 
crea o economie sustenabilă și a 
valorifica întregul potențial al Pactului 
ecologic european;

E. întrucât serviciile pot contribui la 
combaterea schimbărilor climatice, la 
crearea unei economii sustenabile și juste 
și la valorificarea întregului potențial al 
Pactului verde european prin promovarea 
unei tranziții juste din punct de vedere 
socioecologic;

Or. en

Amendamentul 44
Maria Grapini, Marc Angel, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât este necesară o piață a 
serviciilor mai integrată și interconectată 
pentru a combate schimbările climatice, a 
crea o economie sustenabilă și a valorifica 
întregul potențial al Pactului ecologic 
european;

E. întrucât este necesară o piață a 
serviciilor mai integrată și interconectată 
pentru a combate schimbările climatice, a 
crea o economie sustenabilă și a valorifica 
întregul potențial al Pactului verde 
european și, totodată, pentru a se asigura 
că se respectă drepturile furnizorilor de 
servicii și ale consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 45
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Alex 
Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-Marques, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât este necesară o piață a 
serviciilor mai integrată și interconectată 
pentru a combate schimbările climatice, a 
crea o economie sustenabilă și a valorifica 
întregul potențial al Pactului ecologic 
european;

E. întrucât este necesară o piață a 
serviciilor mai integrată și interconectată 
pentru a pune în practică principiile 
Pilonului european al drepturilor sociale, 
a combate schimbările climatice, a crea o 
economie sustenabilă și a valorifica 
întregul potențial al Pactului verde 
european; întrucât aspectul social și cel de 
mediu al pieței unice ar trebui 
îmbunătățite în concordanță cu Tratatul 
de la Lisabona;

Or. en

Amendamentul 46
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât este necesară o piață a 
serviciilor mai integrată și interconectată 
pentru a combate schimbările climatice, a 
crea o economie sustenabilă și a valorifica 
întregul potențial al Pactului ecologic 
european;

E. întrucât este necesară o piață a 
serviciilor mai integrată și interconectată 
pentru a combate schimbările climatice, a 
crea o economie sustenabilă, care să 
includă comerțul digital, și a valorifica 
întregul potențial al Pactului verde 
european;

Or. en

Amendamentul 47
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât fragmentarea, 
reglementările naționale restrictive și 
supra-reglementarea nu numai că 
împiedică întreprinderile, ci îi afectează, 
de asemenea, pe consumatori, care dispun 
de mai puține opțiuni și plătesc prețuri 
mai mari;

eliminat

Or. en

Amendamentul 48
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Alex 
Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-Marques, Monika Beňová, Marc Angel, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât fragmentarea, 
reglementările naționale restrictive și 
supra-reglementarea nu numai că 
împiedică întreprinderile, ci îi afectează, de 

F. întrucât fragmentarea, practicile de 
afaceri controversate, cum ar fi 
activitățile de geoblocare parțială care, 
printre altele, duc la scăderea 
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asemenea, pe consumatori, care dispun de 
mai puține opțiuni și plătesc prețuri mai 
mari;

concurenței, împiedică întreprinderile, dar 
îi afectează, de asemenea, pe consumatori, 
care dispun de mai puține opțiuni și plătesc 
prețuri mai mari; întrucât serviciile de 
bună calitate sunt în interesul 
consumatorilor, iar reglementările care 
depășesc nivelurile minime stabilite de 
legislația UE reprezintă un drept 
fundamental al statelor membre;

Or. en

Amendamentul 49
Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât fragmentarea, 
reglementările naționale restrictive și 
supra-reglementarea nu numai că 
împiedică întreprinderile, ci îi afectează, 
de asemenea, pe consumatori, care dispun 
de mai puține opțiuni și plătesc prețuri 
mai mari;

F. întrucât diferențele dintre 
reglementările și standardele naționale nu 
ar trebui considerate, în primul rând, 
obstacole în calea liberei circulații;

Or. en

Amendamentul 50
Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât fragmentarea, 
reglementările naționale restrictive și 
supra-reglementarea nu numai că 
împiedică întreprinderile, ci îi afectează, de 
asemenea, pe consumatori, care dispun de 
mai puține opțiuni și plătesc prețuri mai 

F. întrucât fragmentarea, 
reglementările naționale restrictive și 
supra-reglementarea în legislațiile 
naționale și în legislația UE nu numai că 
împiedică întreprinderile, ci îi afectează, de 
asemenea, pe consumatori, care dispun de 
mai puține opțiuni și plătesc prețuri mai 
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mari; mari;

Or. en

Amendamentul 51
Marion Walsmann, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât fragmentarea, 
reglementările naționale restrictive și 
supra-reglementarea nu numai că 
împiedică întreprinderile, ci îi afectează, de 
asemenea, pe consumatori, care dispun de 
mai puține opțiuni și plătesc prețuri mai 
mari;

F. întrucât fragmentarea, 
reglementările naționale nejustificate și 
supra-reglementarea nu numai că 
împiedică întreprinderile, ci îi afectează, de 
asemenea, pe consumatori, care dispun de 
mai puține opțiuni și plătesc prețuri mai 
mari;

Or. de

Amendamentul 52
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth, Andreas 
Schwab

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât legislației existente a UE 
îi lipsesc claritatea și coerența necesare 
pentru a elimina în mod eficient 
obstacolele din calea liberei circulații a 
serviciilor în anumite domenii;

Or. en

Amendamentul 53
Martin Schirdewan
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Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât punerea în aplicare efectivă 
a normelor existente și eliminarea 
cerințelor excesive depind de statele 
membre;

G. întrucât punerea în aplicare efectivă 
a normelor existente depinde de acțiunile 
întreprinse în interesul public al 
cetățenilor de statele membre

Or. en

Amendamentul 54
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Marc Angel, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât punerea în aplicare efectivă 
a normelor existente și eliminarea 
cerințelor excesive depind de statele 
membre;

G. întrucât punerea în aplicare efectivă 
a normelor existente și eliminarea 
cerințelor excesive depind de statele 
membre și de cooperarea cu Comisia 
Europeană pentru a pune mai bine în 
aplicare normele europene;

Or. en

Amendamentul 55
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât punerea în aplicare efectivă 
a normelor existente și eliminarea 
cerințelor excesive depind de statele 
membre;

G. întrucât punerea în aplicare efectivă 
a normelor existente și eliminarea 
cerințelor excesive țin exclusiv de 
competența statelor membre;
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Or. en

Amendamentul 56
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât punerea în aplicare efectivă 
a normelor existente și eliminarea 
cerințelor excesive depind de statele 
membre;

G. întrucât punerea în aplicare efectivă 
a normelor existente și eliminarea 
cerințelor excesive și a barierelor 
nejustificate depind în principal de statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 57
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât punerea în aplicare efectivă 
a normelor existente și eliminarea 
cerințelor excesive depind de statele 
membre;

G. întrucât punerea în aplicare efectivă 
a normelor existente și eliminarea 
cerințelor excesive depind atât de Comisie, 
cât și de statele membre;

Or. en

Amendamentul 58
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât punerea în aplicare efectivă G. întrucât punerea în aplicare efectivă 
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a normelor existente și eliminarea 
cerințelor excesive depind de statele 
membre;

a normelor existente și eliminarea 
cerințelor excesive depind în principal de 
statele membre;

Or. it

Amendamentul 59
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât, de fapt, cauzele aflate 
încă în litigiu în ceea ce privește aplicarea 
Directivei privind serviciile, inclusiv a 
concesiunilor maritime de stat italiene, 
rămân încă la nivel național, iar Comisia 
ar trebui să renunțe la interpretările 
rigide și unilaterale și să inițieze un dialog 
constructiv cu statele membre pentru a 
evalua argumentele juridice care decurg 
din legislația națională care nu au un 
impact negativ asupra realizării pieței 
interne a serviciilor;

Or. it

Amendamentul 60
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât punerea în aplicare 
incompletă a legislației existente creează 
lacune în materie de asigurare a 
respectării acesteia, deoarece dispozițiile 
care nu sunt puse în aplicare în mod 
corespunzător ar putea fi, de asemenea, 
imposibil de pus în aplicare în mod 

eliminat
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eficient;

Or. en

Amendamentul 61
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât punerea în aplicare 
incompletă a legislației existente creează 
lacune în materie de asigurare a respectării 
acesteia, deoarece dispozițiile care nu sunt 
puse în aplicare în mod corespunzător ar 
putea fi, de asemenea, imposibil de pus în 
aplicare în mod eficient;

H. întrucât diferite opțiuni de 
reglementare atât la nivel european, cât și 
la nivel național, transpunerea și punerea 
în aplicare imperfecte și inadecvate ale 
legislației existente creează lacune în 
materie de asigurare a respectării acesteia, 
deoarece dispozițiile care nu sunt puse în 
aplicare în mod corespunzător ar putea fi, 
de asemenea, imposibil de pus în aplicare 
în mod eficient;

Or. en

Amendamentul 62
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât procedurile administrative 
greoaie, reglementările naționale 
divergente și, în special, obstacolele în 
calea accesului la informațiile necesare 
au creat discriminare și au complicat 
participarea la comerțul transfrontalier, 
în special pentru întreprinderile mai mici;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 63
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie 
Guillaume, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Maria Grapini, Marc Angel, Monika 
Beňová

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât procedurile administrative 
greoaie, reglementările naționale 
divergente și, în special, obstacolele în 
calea accesului la informațiile necesare au 
creat discriminare și au complicat 
participarea la comerțul transfrontalier, în 
special pentru întreprinderile mai mici;

I. întrucât procedurile administrative 
ale statelor membre, lipsa de familiarizare 
cu reglementările europene și naționale 
referitoare la servicii, necunoașterea 
deficiențelor culturale și lingvistice, 
reglementările naționale divergente și, în 
special, obstacolele în calea accesului la 
informațiile necesare au complicat 
participarea la comerțul transfrontalier cu 
servicii, în special pentru întreprinderile 
mai mici reamintește că există deja 
instrumente menite să răspundă nevoilor 
întreprinderilor mici, cum ar fi portalul 
„Europa ta – Întreprinderi”, SOLVIT, 
ghișeele unice, portalul digital unic și alte 
instrumente;

Or. en

Amendamentul 64
Anna Cavazzini, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât procedurile administrative 
greoaie, reglementările naționale 
divergente și, în special, obstacolele în 
calea accesului la informațiile necesare 
au creat discriminare și au complicat 
participarea la comerțul transfrontalier, 
în special pentru întreprinderile mai mici;

I. întrucât este esențial să se mențină 
și să se îmbunătățească dreptul legal al 
autorităților publice și al statelor membre 
de a reglementa în sectorul serviciilor; 
întrucât piața unică nu trebuie să pună 
presiune asupra standardelor privind 
drepturile sociale ale lucrătorilor, 
protecția consumatorilor și protecția 
mediului;
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Or. en

Amendamentul 65
Marion Walsmann, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât procedurile administrative 
greoaie, reglementările naționale 
divergente și, în special, obstacolele în 
calea accesului la informațiile necesare au 
creat discriminare și au complicat 
participarea la comerțul transfrontalier, în 
special pentru întreprinderile mai mici;

I. întrucât procedurile administrative 
greoaie, reglementările naționale 
divergente și, în special, obstacolele în 
calea accesului la informațiile necesare au 
creat discriminare și au complicat 
participarea la comerțul transfrontalier, în 
special pentru întreprinderile mai mici și 
cele mijlocii;

Or. de

Amendamentul 66
Petra Kammerevert, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât lipsa unor instrumente de 
recunoaștere automată a calificărilor 
educaționale, a calificărilor, a 
aptitudinilor și a competențelor între 
statele membre are un impact negativ 
asupra mobilității cursanților, a 
ucenicilor, a absolvenților și a lucrătorilor 
calificați, împiedicând fluxul de idei în 
cadrul UE, potențialul de inovare al 
economiei europene, precum și o piață 
unică europeană cu adevărat integrată;

Or. de
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Amendamentul 67
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât creșterea mobilității 
lucrătorilor le va permite să circule mai 
liber în domeniile în care competențele lor 
sunt necesare, ceea ce va avea un efect 
asupra îmbunătățirii competitivității 
Europei și a dinamismului său economic; 

Or. it

Amendamentul 68
Anna Cavazzini, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât Directiva privind serviciile 
a exclus total sau parțial din sfera sa de 
aplicare serviciile sociale, serviciile de 
asistență medicală și alte servicii publice, 
recunoscând că, pentru ca aceste servicii 
să funcționeze în interesul general, sunt 
necesare cadre de reglementare speciale, 
în conformitate cu Protocolul nr. 26 și cu 
articolul 14 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 69
Jordi Cañas

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât politicile fiscale constituie 
un instrument-cheie pentru a combate 
fragmentarea pieței, a stimula inovarea și 
a permite tuturor actorilor să profite de 
noua dinamică a pieței în condiții 
echitabile și de echilibru, respectând 
principiile pieței unice;

Or. en

Amendamentul 70
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât multe încălcări ale 
legislației privind serviciile, în special de 
la nivel local, sunt greu de identificat, de 
evaluat și de combătut cu ajutorul 
mecanismelor actuale de punere în 
aplicare a legislației; 

Or. en

Amendamentul 71
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât piața internă a serviciilor 
pe deplin dezvoltată ar putea depăși în 
mărime și potențial piața internă a SUA;

Or. en
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Amendamentul 72
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Considerentul Ib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ib. întrucât mobilitatea 
profesioniștilor calificați care se mută în 
alte țări ale UE pentru a presta servicii 
este prea scăzută în Uniunea Europeană 
în comparație cu alte economii, cum ar fi 
Statele Unite, și întrucât există un impact 
asupra dezvoltării economiilor care 
alcătuiesc Uniunea Europeană în 
ansamblu;

Or. it

Amendamentul 73
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Considerentul Ib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ib. întrucât serviciile din UE sunt, în 
medie, cu 11 % mai scumpe față de cele 
din SUA1a; întrucât cea mai mare parte a 
costului total al unui produs este legată de 
costul serviciilor și, prin urmare, ar putea 
afecta bunăstarea consumatorilor;
__________________
1a Eva Rytter Synesen, Martin Hvidt 
Thelle, Copenhagen Economics: „Making 
EU Trade in Services Work for All” (Cum 
să facem astfel încât comerțul cu servicii 
al UE să funcționeze pentru toată lumea), 
noiembrie 2018

Or. en
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Amendamentul 74
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Considerentul Ic (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ic. întrucât libertatea de a presta 
servicii este strâns legată de 
recunoașterea rapidă și corectă a 
calificărilor profesionale pentru a realiza 
convergența profesiilor reglementate de 
statele membre;

Or. it

Amendamentul 75
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Considerentul Ic (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ic. întrucât 27 % din valoarea 
adăugată a bunurilor fabricate în UE este 
generată de servicii, iar 14 milioane de 
locuri de muncă sunt în sectorul 
serviciilor ce susțin producția 1a;
__________________
1a Eva Rytter Synesen, Martin Hvidt 
Thelle, Copenhagen Economics: „Making 
EU Trade in Services Work for All” (Cum 
să facem astfel încât comerțul cu servicii 
al UE să funcționeze pentru toată lumea), 
noiembrie 2018

Or. en

Amendamentul 76
Carlo Fidanza
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Propunere de rezoluție
Considerentul Id (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Id. întrucât Directiva 2005/36 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 septembrie 2005, astfel cum a fost 
modificată prin Directiva 2013/55/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 noiembrie, pentru a înregistra 
progrese suplimentare în ceea ce privește 
îmbunătățirea sistemului de recunoaștere 
a calificărilor, a introdus „cardul 
profesional european” pentru a reduce 
sarcina administrativă a recunoașterii;

Or. it

Amendamentul 77
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Considerentul Ie (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ie. întrucât Comisia a selectat cinci 
profesii de probă (asistent medical, 
farmacist, fizioterapeut, ghid montan și 
agent imobiliar) pentru care a fost 
introdus cardul profesional european, pe 
baza faptului că profesiile selectate 
îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 
4a alineatul (7) din Directiva 2005/36/CE 
în ceea ce privește datele privind 
mobilitatea actuală sau potențială, 
reglementarea statelor membre și 
interesul exprimat de părțile interesate; 

Or. it

Amendamentul 78
Carlo Fidanza
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Propunere de rezoluție
Considerentul If (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

If. întrucât legislația europeană 
permite altor profesii, cum ar fi ingineria, 
să pună în aplicare sistemul de 
recunoaștere a calificărilor profesionale 
prevăzut de cardul profesional european;

Or. it

Amendamentul 79
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Considerentul Ig (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ig. întrucât conceptul de principii 
comune de formare a fost introdus de 
Directiva 2013/55/UE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale 
pentru a oferi posibilitatea de a extinde 
mecanismul de recunoaștere automată în 
cazul noilor profesii, prin „cadrul comun 
de formare” înțeles drept un set comun de 
cunoștințe, aptitudini și competențe 
minime pentru exercitarea unei anumite 
profesii (articolul 49a) și (articolul 49b).

Or. it

Amendamentul 80
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Abordarea barierelor din cadrul pieței 
unice

Asigurarea echității și a unor servicii de 
calitate în cadrul pieței unice
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Or. en

Amendamentul 81
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. propune ca reforma pieței interne 
a serviciilor să devină, alături de Pactul 
verde și de strategia privind digitalizarea, 
prioritatea de bază a Comisiei;

Or. en

Amendamentul 82
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că promovarea pieței 
unice, inclusiv a liberei circulații a 
serviciilor și a persoanelor, este esențială 
pentru a lupta împotriva crizei economice 
cauzate de COVID-19; îndeamnă toate 
statele membre să reducă restricțiile 
privind libera circulație în cadrul pieței 
unice cât mai curând posibil;

1. promovarea și consolidarea 
serviciilor publice este esențială pentru a 
lupta împotriva crizei economice cauzate 
de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 83
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că promovarea pieței 
unice, inclusiv a liberei circulații a 
serviciilor și a persoanelor, este esențială 
pentru a lupta împotriva crizei economice 
cauzate de COVID-19; îndeamnă toate 
statele membre să reducă restricțiile 
privind libera circulație în cadrul pieței 
unice cât mai curând posibil;

1. subliniază că promovarea pieței 
unice, inclusiv a liberei circulații a 
serviciilor și a persoanelor, este esențială 
pentru a lupta împotriva crizei economice 
cauzate de COVID-19; îndeamnă toate 
statele membre să reducă restricțiile 
privind libera circulație în cadrul pieței 
unice cât mai curând posibil; regretă că 
planul de redresare propus de Comisie dă 
dovadă de lipsă de ambiție în ceea ce 
privește circulația serviciilor și nu 
recunoaște pe deplin importanța acesteia 
ca instrument de redresare economică;

Or. en

Amendamentul 84
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că promovarea pieței 
unice, inclusiv a liberei circulații a 
serviciilor și a persoanelor, este esențială 
pentru a lupta împotriva crizei economice 
cauzate de COVID-19; îndeamnă toate 
statele membre să reducă restricțiile 
privind libera circulație în cadrul pieței 
unice cât mai curând posibil;

1. subliniază că promovarea pieței 
unice, inclusiv a liberei circulații a 
serviciilor și a persoanelor, a protecției 
consumatorilor, a drepturilor lucrătorilor 
și a aplicării stricte a acquis-ului UE, este 
esențială pentru a lupta împotriva crizei 
economice cauzate de COVID-19; 
îndeamnă toate statele membre să reducă 
restricțiile privind libera circulație în cadrul 
pieței unice cât mai curând posibil; invită 
Comisia și statele membre să adapteze 
normele privind libera circulație a 
serviciilor, a lucrătorilor și a persoanelor 
la amenințarea credibilă a unor viitoare 
pandemii;

Or. en
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Amendamentul 85
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că promovarea pieței 
unice, inclusiv a liberei circulații a 
serviciilor și a persoanelor, este esențială 
pentru a lupta împotriva crizei economice 
cauzate de COVID-19; îndeamnă toate 
statele membre să reducă restricțiile 
privind libera circulație în cadrul pieței 
unice cât mai curând posibil;

1. subliniază că promovarea pieței 
unice, inclusiv a liberei circulații a 
serviciilor și a persoanelor, este esențială 
pentru a lupta împotriva crizei economice 
cauzate de COVID-19; îndeamnă Comisia 
să simplifice aplicarea actualului cadru 
de reglementare; invită statele membre să 
reducă restricțiile privind libera circulație 
în cadrul pieței unice cât mai curând 
posibil;

Or. en

Amendamentul 86
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, 
Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că promovarea pieței 
unice, inclusiv a liberei circulații a 
serviciilor și a persoanelor, este esențială 
pentru a lupta împotriva crizei economice 
cauzate de COVID-19; îndeamnă toate 
statele membre să reducă restricțiile 
privind libera circulație în cadrul pieței 
unice cât mai curând posibil;

1. subliniază că promovarea pieței 
unice, inclusiv a liberei circulații a 
serviciilor și a persoanelor, este esențială 
pentru a lupta împotriva crizei economice 
cauzate de boala COVID-19; îndeamnă 
toate statele membre să reducă restricțiile 
privind libera circulație în cadrul pieței 
unice cât mai curând de îndată ce o 
evaluare bazată pe criterii epidemiologice 
arată că acest lucru este posibil;

Or. en
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Amendamentul 87
Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că promovarea pieței 
unice, inclusiv a liberei circulații a 
serviciilor și a persoanelor, este esențială 
pentru a lupta împotriva crizei economice 
cauzate de COVID-19; îndeamnă toate 
statele membre să reducă restricțiile 
privind libera circulație în cadrul pieței 
unice cât mai curând posibil;

1. subliniază că construirea unei piețe 
unice mai reziliente și mai sustenabile, 
inclusiv a unei circulații a serviciilor și a 
persoanelor libere și echitabile, este 
esențială pentru a lupta împotriva crizei 
economice cauzate de COVID-19; 
îndeamnă toate statele membre să reducă 
restricțiile privind libera circulație în cadrul 
pieței unice cât mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 88
Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că promovarea pieței 
unice, inclusiv a liberei circulații a 
serviciilor și a persoanelor, este esențială 
pentru a lupta împotriva crizei economice 
cauzate de COVID-19; îndeamnă toate 
statele membre să reducă restricțiile 
privind libera circulație în cadrul pieței 
unice cât mai curând posibil;

1. subliniază că promovarea pieței 
unice, inclusiv a liberei circulații a 
serviciilor și a persoanelor, este esențială 
pentru a lupta împotriva crizei economice 
cauzate de COVID-19; îndeamnă toate 
statele membre să reducă restricțiile 
disproporționate și nejustificate privind 
libera circulație în cadrul pieței unice cât 
mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 89
Marion Walsmann, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că promovarea pieței 
unice, inclusiv a liberei circulații a 
serviciilor și a persoanelor, este esențială 
pentru a lupta împotriva crizei economice 
cauzate de COVID-19; îndeamnă toate 
statele membre să reducă restricțiile 
privind libera circulație în cadrul pieței 
unice cât mai curând posibil;

1. subliniază că promovarea pieței 
unice, inclusiv a liberei circulații a 
serviciilor și a persoanelor, este esențială 
pentru a lupta împotriva crizei economice 
cauzate de COVID-19; îndeamnă toate 
statele membre să reducă restricțiile 
nejustificate privind libera circulație în 
cadrul pieței unice cât mai curând posibil;

Or. de

Amendamentul 90
Jordi Cañas

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită Comisia să își continue 
eforturile de creare a unei piețe unice a 
serviciilor cu achiziții publice competitive, 
strategice și deschise, vizând, în cele din 
urmă, exploatarea potențialului maxim al 
avantajelor și reducerea costurilor 
achizițiilor transfrontaliere pentru IMM-
uri;

Or. en

Amendamentul 91
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că, pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, birocrația, 
practicile administrative împovărătoare și 
restricțiile de reglementare pentru 

eliminat
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furnizorii de servicii creează obstacole 
nejustificate care îi privează pe cetățeni de 
locuri de muncă, pe consumatori de 
opțiuni și pe antreprenori de oportunități;

Or. en

Amendamentul 92
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Marc Angel, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că, pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, birocrația, 
practicile administrative împovărătoare și 
restricțiile de reglementare pentru 
furnizorii de servicii creează obstacole 
nejustificate care îi privează pe cetățeni de 
locuri de muncă, pe consumatori de opțiuni 
și pe antreprenori de oportunități;

2. subliniază faptul că, pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, întreprinderile 
și lucrătorii se pot deplasa liber, își pot 
oferi serviciile, iar consumatorii pot 
profita de mai multe oferte; regretă însă 
că, dată fiind fragmentarea pieței unice a 
serviciilor, lipsa implementării și 
aplicarea defectuoasă continuă să existe, 
lipsindu-i pe cetățeni de locuri de muncă, 
pe consumatori de opțiuni și pe 
antreprenori de oportunități;

Or. en

Amendamentul 93
Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că, pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, birocrația, 
practicile administrative împovărătoare și 
restricțiile de reglementare pentru 
furnizorii de servicii creează obstacole 
nejustificate care îi privează pe cetățeni de 

2. subliniază faptul că, pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, dumpingul 
social și competiția neechitabilă între 
statele membre în ceea ce privește 
normele în materie de încadrare în 
muncă, securitate și impozitare creează 
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locuri de muncă, pe consumatori de opțiuni 
și pe antreprenori de oportunități;

obstacole nejustificate în calea calității și a 
dezvoltării durabile și îi privează pe 
cetățeni de locuri de muncă, pe 
consumatori de opțiuni și pe antreprenori 
de oportunități; recunoaște că, în ceea ce 
privește sectorul serviciilor profesionale, 
abordările diferite ale legislației nu 
reprezintă un obstacol în sine pentru 
aprofundarea pieței interne; subliniază că 
reglementarea accesului la profesii și 
exercitarea acestora pot fi necesare 
pentru protecția interesului public și 
pentru protecția consumatorilor1a;
__________________
1a Astfel cum se afirmă și în Rezoluția 
Parlamentului European din 26 mai 2016 
referitoare la Strategia privind piața unică 
(2015/2354(INI)).

Or. en

Amendamentul 94
Marion Walsmann, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că, pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, birocrația, 
practicile administrative împovărătoare și 
restricțiile de reglementare pentru 
furnizorii de servicii creează obstacole 
nejustificate care îi privează pe cetățeni de 
locuri de muncă, pe consumatori de opțiuni 
și pe antreprenori de oportunități;

2. subliniază faptul că, pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, birocrația, 
practicile administrative împovărătoare și 
restricțiile nejustificate pentru furnizorii de 
servicii creează obstacole care îi privează 
pe cetățeni de locuri de muncă, pe 
consumatori de opțiuni și pe antreprenori 
de oportunități și, prin urmare, invită 
statele membre să reducă birocrația și să 
facă posibilă depunerea electronică a 
documentelor necesare pentru furnizarea 
serviciilor cât mai curând posibil;

Or. de



PE653.761v01-00 46/137 AM\1207103RO.docx

RO

Amendamentul 95
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că, pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, birocrația, 
practicile administrative împovărătoare și 
restricțiile de reglementare pentru 
furnizorii de servicii creează obstacole 
nejustificate care îi privează pe cetățeni de 
locuri de muncă, pe consumatori de opțiuni 
și pe antreprenori de oportunități;

2. subliniază faptul că, pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, birocrația, 
practicile administrative împovărătoare, 
întârzierile la înregistrarea în cadrul 
procedurilor electronice sau doar parțial 
electronice și restricțiile de reglementare 
pentru furnizorii de servicii creează 
obstacole nejustificate care îi privează pe 
cetățeni de locuri de muncă, pe 
consumatori de opțiuni și pe antreprenori 
de oportunități;

Or. en

Amendamentul 96
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că, pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, birocrația, 
practicile administrative împovărătoare și 
restricțiile de reglementare pentru 
furnizorii de servicii creează obstacole 
nejustificate care îi privează pe cetățeni de 
locuri de muncă, pe consumatori de opțiuni 
și pe antreprenori de oportunități;

2. subliniază faptul că, pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, birocrația, 
practicile administrative împovărătoare și 
restricțiile de reglementare pentru 
furnizorii de servicii, precum și 
obstrucționarea accesului la profesiile 
reglementate creează adesea obstacole 
nejustificate care îi privează pe cetățeni de 
locuri de muncă, pe consumatori de opțiuni 
și pe antreprenori de oportunități;

Or. en



AM\1207103RO.docx 47/137 PE653.761v01-00

RO

Amendamentul 97
Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că, pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, birocrația, 
practicile administrative împovărătoare și 
restricțiile de reglementare pentru 
furnizorii de servicii creează obstacole 
nejustificate care îi privează pe cetățeni de 
locuri de muncă, pe consumatori de opțiuni 
și pe antreprenori de oportunități;

2. subliniază faptul că, pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, birocrația, 
practicile administrative împovărătoare și 
restricțiile de reglementare pentru 
furnizorii de servicii creează obstacole 
nejustificate care îi privează pe cetățeni de 
locuri de muncă, pe consumatori de opțiuni 
și pe antreprenori și IMM-uri de 
oportunități;

Or. en

Amendamentul 98
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. are în vedere faptul că 
armonizarea inspirată din Directiva 
privind calificările profesionale s-a 
bucurat de succes în mai multe profesii; 
susține, de asemenea, că statele membre 
ar trebui să reconsidere și să coordoneze 
normele care guvernează cerințele de 
acces și de exercitare în ceea ce privește 
anumite activități sau profesii;

Or. en

Amendamentul 99
Arba Kokalari
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Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază importanța din ce în ce 
mai mare a servitizării în sectorul de 
producție și subliniază că obstacolele din 
calea comerțului cu servicii sunt din ce în 
ce mai mult obstacole în calea producției;

Or. en

Amendamentul 100
Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că punerea în aplicare 
și asigurarea respectării depline a 
Directivei privind serviciile au potențialul 
de a reduce barierele din calea comerțului 
și de a intensifica schimburile comerciale 
în interiorul UE cu serviciile vizate;

Or. en

Amendamentul 101
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. constată că, din cauza diferențelor 
la punerea în aplicare la nivel național a 
Directivei 2014/24/UE privind achizițiile 
publice, continuă să existe dificultăți 
juridice și bariere administrative pentru 
ofertanții care doresc să depună oferte 
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într-o piață străină în cadrul unei 
proceduri de achiziții publice; îndeamnă 
Comisia să monitorizeze și să încurajeze o 
și mai mare armonizare a procedurilor de 
achiziții publice, care ar permite tuturor 
ofertanților din UE să beneficieze de o 
oportunitate egală și echitabilă de a 
furniza servicii în cadrul pieței unice;

Or. en

Amendamentul 102
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2c. observă că procedurile de achiziții 
publice din statele membre creează adesea 
obstacole care îi împiedică pe furnizorii 
de servicii din alte state membre să 
concureze în condiții de egalitate, în 
special în cazul IMM-urilor; subliniază 
necesitatea ca aceste proceduri să fie 
încadrate astfel încât să trateze în același 
mod toți concurenții posibili, pentru a 
evita orice formă de discriminare directă 
sau indirectă;

Or. en

Amendamentul 103
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 2 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2d. subliniază că este important să se 
abordeze obstacolele nejustificate rămase 
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în calea pieței unice digitale, de exemplu 
decontarea costurilor litigiilor 
transfrontaliere, restricțiile furnizorilor la 
vânzarea transfrontalieră, chestiunile 
legate de livrare, normele fiscale, accesul 
transfrontalier limitat la bunuri și servicii, 
accesul la informații privind cerințele de 
reglementare aplicabile, procedurile 
administrative complexe, precum și 
asigurarea faptului că nu ar trebui create 
bariere noi;

Or. en

Amendamentul 104
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește că Directiva privind 
serviciile urmărește să reducă 
fragmentarea, să aprofundeze integrarea 
pieței unice și să pregătească terenul 
pentru ca atât întreprinderile, cât și 
consumatorii să își valorifice pe deplin 
potențialul;

eliminat

Or. en

Amendamentul 105
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește că Directiva privind 
serviciile urmărește să reducă 
fragmentarea, să aprofundeze integrarea 

3. reamintește că Directiva privind 
serviciile a redus cu succes fragmentarea 
între statele membre, a făcut progrese în 
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pieței unice și să pregătească terenul 
pentru ca atât întreprinderile, cât și 
consumatorii să își valorifice pe deplin 
potențialul;

ceea ce privește integrarea pieței unice, a 
crescut calitatea serviciilor și pregătește 
terenul pentru ca atât întreprinderile, cât și 
consumatorii să își valorifice pe deplin 
potențialul;

Or. en

Amendamentul 106
Maria Grapini, Marc Angel, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește că Directiva privind 
serviciile urmărește să reducă 
fragmentarea, să aprofundeze integrarea 
pieței unice și să pregătească terenul pentru 
ca atât întreprinderile, cât și consumatorii 
să își valorifice pe deplin potențialul;

3. reamintește că Directiva privind 
serviciile urmărește să reducă fragmentarea 
pieței unice, să aprofundeze integrarea și 
consolidarea pieței unice pe baza 
transparenței și a concurenței echitabile și 
să pregătească terenul pentru ca atât 
întreprinderile, cât și consumatorii să își 
valorifice pe deplin potențialul, precum și 
să contribuie la creșterea competitivității 
economiei europene;

Or. en

Amendamentul 107
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește că Directiva privind 
serviciile urmărește să reducă 
fragmentarea, să aprofundeze integrarea 
pieței unice și să pregătească terenul pentru 
ca atât întreprinderile, cât și consumatorii 

3. reamintește că Directiva privind 
serviciile urmărește să reducă 
fragmentarea, să aprofundeze integrarea 
pieței unice și să pregătească terenul pentru 
ca atât întreprinderile, cât și consumatorii 
să își valorifice pe deplin potențialul; 
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să își valorifice pe deplin potențialul; observă însă că, de la intrarea sa în 
vigoare, aceasta a provocat incertitudine 
juridică în ceea ce privește domeniul său 
de aplicare, descurajând investițiile în 
sectoare importante de producție, precum 
cel al întreprinderilor de pe litoral și al 
comerțului itinerant;

Or. en

Amendamentul 108
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că dezvoltarea serviciilor 
legate de tehnologiile disruptive sau 
emergente necesită o scară de piață și 
oportunități adecvate pentru a justifica 
investițiile și a sprijini creșterea 
întreprinderilor; este de părere că situația 
actuală a pieței interne nu sprijină pe 
deplin astfel de investiții; reamintește că 
multe întreprinderi inovatoare sau aflate 
în expansiune doresc să se stabilească în 
afara Europei, odată ce ajung la o 
anumită dimensiune; consideră că, pentru 
ca întreprinderile europene să își mențină 
în mod semnificativ sediul și să 
funcționeze în Europa, este necesară 
concretizarea libertății de a presta 
servicii; și în cazul în care o piață internă 
fragmentată oferă aceste capacități într-o 
măsură limitată;

Or. en

Amendamentul 109
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin Lacapelle, 
Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit
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Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. îndeamnă Comisia să revizuiască 
Directiva privind serviciile, în special 
dispozițiile prevăzute în capitolul III 
secțiunea 1; subliniază că aplicarea 
acestor dispoziții a generat incertitudine 
în numeroase state membre, îndeosebi în 
sectoare precum cel al întreprinderilor de 
pe litoral și al comerțului itinerant;

Or. en

Amendamentul 110
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth, Andrey 
Kovatchev

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. regretă faptul că domenii 
importante de activitate sunt în 
continuare excluse din domeniul de 
aplicare al Directivei privind serviciile, 
ceea ce subminează coerența cadrului 
juridic privind piața unică;

Or. en

Amendamentul 111
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Pascal Arimont, Andrey 
Kovatchev

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. reamintește că serviciile de 
asistență medicală transfrontalieră țin de 
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libertatea de a presta servicii, astfel cum a 
declarat Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene; observă că Directiva privind 
asistența medicală transfrontalieră a fost 
adoptată și în temeiul articolului 114 din 
TFUE, care prevede adoptarea de măsuri 
pentru apropierea dispozițiilor stabilite 
prin acte cu putere de lege sau acte 
administrative în statele membre, care 
vizează instituirea și funcționarea pieței 
interne; regretă faptul că Directiva 
privind asistența medicală 
transfrontalieră creează obstacole 
suplimentare în calea furnizării de servicii 
de asistență medicală transfrontalieră, în 
comparație cu jurisprudența Curții de 
Justiție care aplică dispozițiile tratatului 
referitoare la libera circulație a 
serviciilor; subliniază necesitatea 
eliminării acestor obstacole suplimentare;

Or. en

Amendamentul 112
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. avertizează că, fără o nouă 
reformă a serviciilor, repatrierea 
producției înapoi în UE ar putea fi pusă 
în pericol, iar întreprinderile europene ar 
putea fi private de o bază solidă pentru a 
concura la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 113
Petra Kammerevert, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că Directiva privind 
serviciile și Directiva privind calificările 
profesionale se bazează pe recunoașterea 
reciprocă pentru a facilita libera circulație a 
serviciilor;

4. reamintește că Directiva privind 
serviciile și Directiva privind calificările 
profesionale se bazează pe recunoașterea 
reciprocă pentru a facilita libera circulație a 
serviciilor; subliniază că recunoașterea 
reciprocă automată a diplomelor, a 
calificărilor, a aptitudinilor și a 
competențelor între statele membre ar 
avea, de asemenea, un impact pozitiv 
asupra pieței interne și a liberei circulații 
a serviciilor; salută, în acest context, 
intenția statelor membre de a promova 
recunoașterea reciprocă automată a 
calificărilor obținute în străinătate și a 
rezultatelor perioadelor de învățare 
petrecute în străinătate; invită totuși 
statele membre să extindă recunoașterea 
reciprocă automată la toate nivelurile de 
învățământ și să îmbunătățească sau să 
introducă procedurile necesare cât mai 
curând posibil; solicită, în plus, ca Cadrul 
european de calificări să fie promovat, iar 
aplicarea sa să fie facilitată în întreaga 
Uniune Europeană, pentru a deveni un 
instrument de recunoaștere larg acceptat;

Or. de

Amendamentul 114
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că Directiva privind 
serviciile și Directiva privind calificările 
profesionale se bazează pe recunoașterea 
reciprocă pentru a facilita libera circulație a 
serviciilor;

4. reamintește că Directiva privind 
serviciile și Directiva privind calificările 
profesionale se bazează pe recunoașterea 
reciprocă pentru a facilita libera circulație a 
serviciilor; reamintește, în ceea ce privește 
sectorul profesional, că restricțiile și 
reglementările, în special luând în 
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considerare tradițiile divergente ale 
statelor membre, protejând furnizarea de 
servicii de înaltă calitate, nu constituie în 
sine o povară pentru funcționarea pieței 
serviciilor;

Or. en

Amendamentul 115
Jordi Cañas

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că Directiva privind 
serviciile și Directiva privind calificările 
profesionale se bazează pe recunoașterea 
reciprocă pentru a facilita libera circulație a 
serviciilor;

4. reamintește că Directiva privind 
serviciile și Directiva privind calificările 
profesionale se bazează pe recunoașterea 
reciprocă pentru a facilita libera circulație a 
serviciilor; salută eforturile Comisiei 
privind restricțiile nejustificate ale 
calificărilor profesionale și consideră că 
politica privind încălcarea dreptului 
comunitar ar trebui să rămână activă și 
vigilentă atunci când statele membre nu 
respectă legislația și nu aplică 
recomandările Comisiei în ceea ce 
privește aceste chestiuni;

Or. en

Amendamentul 116
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că Directiva privind 
serviciile și Directiva privind calificările 
profesionale se bazează pe recunoașterea 
reciprocă pentru a facilita libera 

4. reamintește că Directiva privind 
serviciile și Directiva privind calificările 
profesionale se bazează pe principiul 
egalității de tratament și al interzicerii 
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circulație a serviciilor; discriminării din motive de cetățenie;

Or. en

Amendamentul 117
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că Directiva privind 
serviciile și Directiva privind calificările 
profesionale se bazează pe recunoașterea 
reciprocă pentru a facilita libera circulație a 
serviciilor;

4. reamintește că Directiva privind 
serviciile, Directiva privind calificările 
profesionale și Directiva privind detașarea 
lucrătorilor se bazează pe recunoașterea 
reciprocă pentru a facilita libera circulație a 
serviciilor;

Or. en

Amendamentul 118
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin Lacapelle, 
Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. regretă faptul că Comisia nu 
reacționează la concurența neloială, atât 
online, cât și offline, care afectează 
anumite sectoare reglementate de 
Directiva privind calificările profesionale; 
observă că unele state membre au 
standarde mai ridicate decât altele și că 
aplicarea directivei nu creează condiții de 
concurență echitabile în sectoare precum 
cel al întreprinderilor de pe litoral și al 
comerțului itinerant;

Or. en
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Amendamentul 119
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. invită Comisia să publice orientări 
actualizate referitoare la Directiva privind 
serviciile, pentru a consolida aplicarea și 
armonizarea în toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 120
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Monika Beňová, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. regretă faptul că statele membre 
utilizează frecvent motive de interes public 
pentru a-și izola piața internă; subliniază 
că cerințele, cum ar fi restricțiile teritoriale 
și testele privind necesitățile economice, 
creează obstacole nejustificate în calea 
stabilirii transfrontaliere;

5. subliniază că statele membre pot 
utiliza în mod legal motive de interes 
public pentru a limita sau a restricționa 
dispozițiile privind serviciile 
transfrontaliere conform deciziei Curții 
Europene de Justiție; reamintește, în 
acest sens, că printre motive se numără 
protecția consumatorilor, mediul și 
obiectivele de politică socială și, prin 
urmare, măsurile în cauză nu ar trebui să 
fie considerate măsuri restrictive pentru 
dispozițiile serviciile comerciale 
transfrontaliere, ceea ce, în caz contrar, 
ar adăuga insecuritate juridică; 
subliniază că principiul țării de destinație 
respectă reglementările locale, inclusiv 
normele din dreptul muncii și cele 
prevăzute în convențiile colective; 
reiterează faptul că profesiile 
reglementate pot fi necesare pentru 
protecția consumatorilor, interesul public 
și statul de drept; recunoaște că unele 
dintre cerințele pentru crearea de servicii 
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transfrontaliere, cum ar fi restricțiile 
teritoriale și testele privind necesitățile 
economice, trebuie să fie justificate din 
perspectiva preocupărilor legate de 
politicile publice;

Or. en

Amendamentul 121
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. regretă faptul că statele membre 
utilizează frecvent motive de interes public 
pentru a-și izola piața internă; subliniază că 
cerințele, cum ar fi restricțiile teritoriale și 
testele privind necesitățile economice, 
creează obstacole nejustificate în calea 
stabilirii transfrontaliere;

5. reamintește că statele membre pot 
utiliza motive imperative legate de 
interesul public pentru a-și proteja piața 
internă; subliniază că orice revizuire 
viitoare a Directivei privind serviciile ar 
trebui să extindă această dispoziție 
împreună cu alte derogări și limitări 
prevăzute în Directiva privind serviciile și 
nu ar trebui să introducă principiul țării 
de origine;

Or. en

Amendamentul 122
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. regretă faptul că statele membre 
utilizează frecvent motive de interes public 
pentru a-și izola piața internă; subliniază 
că cerințele, cum ar fi restricțiile 
teritoriale și testele privind necesitățile 
economice, creează obstacole nejustificate 
în calea stabilirii transfrontaliere;

5. reamintește faptul că statele 
membre pot invoca în mod legitim motive 
de interes public pentru a-și izola piața 
internă;
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Or. fr

Amendamentul 123
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. regretă faptul că statele membre 
utilizează frecvent motive de interes public 
pentru a-și izola piața internă; subliniază că 
cerințele, cum ar fi restricțiile teritoriale și 
testele privind necesitățile economice, 
creează obstacole nejustificate în calea 
stabilirii transfrontaliere;

5. regretă faptul că statele membre 
utilizează frecvent motive nejustificate de 
interes public pentru a-și izola piața 
internă; subliniază că cerințele, cum ar fi 
restricțiile teritoriale, cerințele lingvistice 
obligatorii și testele privind necesitățile 
economice, creează obstacole nejustificate 
în calea stabilirii transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 124
Marion Walsmann, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. regretă faptul că statele membre 
utilizează frecvent motive de interes public 
pentru a-și izola piața internă; subliniază că 
cerințele, cum ar fi restricțiile teritoriale și 
testele privind necesitățile economice, 
creează obstacole nejustificate în calea 
stabilirii transfrontaliere;

5. regretă faptul că persistă cazurile 
în care statele membre utilizează motive 
de interes public pentru a-și izola piața 
internă; subliniază că cerințele, cum ar fi 
restricțiile teritoriale și testele privind 
necesitățile economice, creează obstacole 
nejustificate în calea stabilirii 
transfrontaliere;

Or. de

Amendamentul 125
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. regretă faptul că statele membre 
utilizează frecvent motive de interes public 
pentru a-și izola piața internă; subliniază că 
cerințele, cum ar fi restricțiile teritoriale și 
testele privind necesitățile economice, 
creează obstacole nejustificate în calea 
stabilirii transfrontaliere;

5. regretă faptul că statele membre 
utilizează frecvent motive de interes public 
pentru a-și izola piața internă; subliniază că 
cerințele, cum ar fi restricțiile teritoriale și 
testele privind necesitățile economice, 
creează obstacole nejustificate și 
disproporționate în calea stabilirii 
transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 126
Maria Grapini, Marc Angel, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. regretă faptul că statele membre 
utilizează frecvent motive de interes public 
pentru a-și izola piața internă; subliniază că 
cerințele, cum ar fi restricțiile teritoriale și 
testele privind necesitățile economice, 
creează obstacole nejustificate în calea 
stabilirii transfrontaliere;

5. regretă faptul că statele membre 
utilizează frecvent motive de interes public 
pentru a-și izola piața internă; subliniază că 
cerințele, cum ar fi restricțiile teritoriale și 
testele privind necesitățile economice, 
creează obstacole nejustificate în calea 
schimburilor transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 127
Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. regretă faptul că statele membre 5. regretă faptul că statele membre 
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utilizează frecvent motive de interes public 
pentru a-și izola piața internă; subliniază că 
cerințele, cum ar fi restricțiile teritoriale și 
testele privind necesitățile economice, 
creează obstacole nejustificate în calea 
stabilirii transfrontaliere;

utilizează frecvent motive de interes public 
pentru a-și izola piața internă; subliniază că 
cerințele, cum ar fi restricțiile teritoriale și 
testele privind necesitățile economice, 
creează obstacole în calea stabilirii 
transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 128
Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia și statele membre să 
se asigure că serviciile de interes 
economic general, inclusiv serviciile 
sociale de interes general, sunt garantate 
într-un cadru care să le permită să fie 
accesibile tuturor, de calitate, accesibile 
ca preț și în conformitate cu reguli clare 
de finanțare; consideră că Comisia ar 
trebui să ia inițiative folosind toate 
opțiunile disponibile, pe baza articolului 
14 și a Protocolului nr. 26 din tratat și în 
conformitate cu acestea, asigurându-se în 
același timp că serviciile de interes 
economic general și serviciile sociale de 
interes general pot funcționa la un nivel 
corespunzător, în conformitate cu 
principiul subsidiarității;

Or. en

Amendamentul 129
Carlo Fidanza

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

5a. îndeamnă Comisia să se angajeze 
într-un dialog constructiv cu statele 
membre pentru a soluționa și a depăși 
cazurile controversate de aplicare a 
Directivei privind serviciile printr-o 
evaluare atentă a argumentelor juridice 
prezentate de statele membre și inerente 
în dreptul intern, care nu aduc atingere 
realizării depline a pieței europene a 
serviciilor, cum ar fi conceperea 
concesiunilor maritime de stat ca 
concesiuni de bunuri și nu de servicii; 

Or. it

Amendamentul 130
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. îndeamnă ca pandemia de 
COVID-19 să nu fie invocată ca 
justificare pentru introducerea unor 
măsuri protecționiste în plus față de 
măsurile deja aplicate, dacă acest lucru 
nu este justificat în mod corespunzător; 
solicită Comisiei să rămână vigilentă față 
de orice utilizare abuzivă a acestei 
justificări; reamintește că utilizarea 
competențelor naționale de urgență a 
făcut obiectul unei examinări, însă 
Comisia ar trebui să continue să 
monitorizeze situația din toate statele 
membre, chiar și în condițiile în care 
riscurile imediate pe care le implică 
pandemia de COVID-19 au revenit sub 
control;

Or. en
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Amendamentul 131
Marion Walsmann, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că o concepție 
nediscriminatorie și proporțională a 
reglementărilor profesionale este 
esențială pentru a realiza un echilibru 
între, pe de o parte, menținerea calității în 
prestarea de servicii pe piața internă a UE 
și, prin urmare, asigurarea unui nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor și, pe 
de altă parte, permiterea intrării 
prestatorilor de servicii transfrontalieri pe 
piață;

Or. de

Amendamentul 132
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. regretă că statele membre se 
folosesc uneori de conceptul de servicii 
neeconomice de interes general pentru a 
exclude sectoare întregi din domeniul de 
aplicare al normelor pieței unice, atunci 
când acest lucru nu este justificat de 
interesul general pe care pretind că îl 
protejează; subliniază necesitatea de a 
defini acest termen prin intermediul 
legislației secundare a UE, pentru a evita 
fragmentarea la nivel național și 
interpretările diferite;

Or. en
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Amendamentul 133
Jordi Cañas

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că integritatea și 
funcționarea pieței unice depind în mare 
măsură de o uniune vamală funcțională; 
insistă ca Comisia să se asigure că 
controalele vamale din întreaga UE 
respectă aceleași standarde, prin 
intermediul unui mecanism de control 
vamal unificat direct, în coordonare cu 
statele membre și cu respectarea deplină a 
principiului subsidiarității;

Or. en

Amendamentul 134
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. reamintește statutul specific al 
profesiilor reglementate, în contextul 
furnizării de servicii de calitate pe piața 
unică și al rolului acestora în protejarea 
interesului public; subliniază că acest 
statut specific nu ar trebui utilizat în așa 
fel încât să se mențină monopolurile 
naționale în ceea ce privește furnizarea de 
servicii, ceea ce duce la fragmentarea 
pieței unice;

Or. en

Amendamentul 135
Anna Cavazzini
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește importanța propunerii 
Comisiei pentru o procedură de notificare 
revizuită în materie de servicii; regretă că 
propunerea nu a putut fi adoptată din cauza 
absenței unui acord în Consiliu;

6. reamintește că propunerea 
Comisiei pentru o procedură de notificare 
revizuită în materie de servicii ar putea 
submina dreptul autorităților publice de a 
reglementa în vederea protejării 
interesului public și ar putea impune 
restricții excesive procesului de 
reglementare democratică; constată că 
propunerea nu a putut fi adoptată din cauza 
absenței unui acord în Consiliu;

Or. en

Amendamentul 136
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Monika Beňová, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește importanța propunerii 
Comisiei pentru o procedură de notificare 
revizuită în materie de servicii; regretă că 
propunerea nu a putut fi adoptată din cauza 
absenței unui acord în Consiliu;

6. reamintește poziția Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor 
în ceea ce privește procedura de notificare 
propusă; este convins că această 
propunere reprezintă un punct de plecare 
corect pentru negocierile cu statele 
membre și Comisia; regretă faptul că 
instituțiile nu au ajuns încă la un acord, 
deoarece este încă necesar să se clarifice 
domeniul de aplicare al obligației de 
notificare, care se referă și la gestionarea 
planificării urbane și la notificarea 
acesteia către Comisie; subliniază că 
delegarea de competențe către Comisie nu 
trebuie, în niciun caz, să împiedice un stat 
membru să adopte acte legislative; 
subliniază faptul că negocierile din cadrul 
trilogului asupra Directivei de notificare 
privind serviciile ar trebui să fie reluate 
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cât mai curând posibil pentru a rezolva 
aceste probleme nesoluționate, regretă că 
propunerea nu a putut fi adoptată din cauza 
absenței unui acord în Consiliu;

Or. en

Amendamentul 137
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește importanța propunerii 
Comisiei pentru o procedură de notificare 
revizuită în materie de servicii; regretă că 
propunerea nu a putut fi adoptată din 
cauza absenței unui acord în Consiliu;

6. consideră că propunerea Comisiei 
Europene pentru o procedură de notificare 
revizuită în materie de servicii prevede o 
procedură de raportare aflată în 
contradicție clară cu principiul 
subsidiarității; consideră că Comisia își 
depășește funcțiile; invită Comisia să 
retragă această propunere, dată fiind 
opoziția din partea Parlamentului și a 
Consiliului;

Or. fr

Amendamentul 138
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește importanța propunerii 
Comisiei pentru o procedură de notificare 
revizuită în materie de servicii; regretă că 
propunerea nu a putut fi adoptată din cauza 
absenței unui acord în Consiliu;

6. reamintește importanța propunerii 
Comisiei pentru o procedură de notificare 
revizuită în materie de servicii, al cărei 
obiectiv este de a împiedica introducerea 
de noi bariere în materie de reglementare 
prin intermediul unei abordări bazate pe 
parteneriat între statele membre și 
Comisie; regretă că propunerea nu a putut 
fi adoptată din cauza absenței unui acord în 
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Consiliu;

Or. en

Amendamentul 139
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește importanța propunerii 
Comisiei pentru o procedură de notificare 
revizuită în materie de servicii; regretă că 
propunerea nu a putut fi adoptată din cauza 
absenței unui acord în Consiliu;

6. reamintește importanța propunerii 
Comisiei pentru o procedură de notificare 
revizuită în materie de servicii; regretă că 
propunerea nu a putut fi adoptată din cauza 
absenței unui acord în Consiliu; subliniază 
că viitorul compromis nu ar trebui să 
relaxeze normele în vigoare și ar trebui, 
mai degrabă, să îmbunătățească modul de 
funcționare a acestor norme;

Or. en

Amendamentul 140
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește importanța propunerii 
Comisiei pentru o procedură de notificare 
revizuită în materie de servicii; regretă că 
propunerea nu a putut fi adoptată din cauza 
absenței unui acord în Consiliu;

6. reamintește importanța propunerii 
Comisiei pentru o procedură de notificare 
revizuită în materie de servicii; regretă că 
propunerea nu a putut fi adoptată din cauza 
absenței unui acord în Consiliu; invită 
Comisia și Consiliul să își reînnoiască 
eforturile pentru a adapta de urgență 
procedura de notificare a serviciilor;

Or. en
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Amendamentul 141
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. ia act de faptul că scopul 
propunerii legislative a Comisiei privind 
un card electronic european pentru 
servicii era de a elimina barierele 
administrative care rămân în vigoare; 
subliniază că astfel de obstacole sunt 
costisitoare pentru furnizorii de servicii și 
continuă să constituie un factor important 
de descurajare a furnizării 
transfrontaliere de servicii pe piața unică;

eliminat

Or. de

Amendamentul 142
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. ia act de faptul că scopul 
propunerii legislative a Comisiei privind 
un card electronic european pentru 
servicii era de a elimina barierele 
administrative care rămân în vigoare; 
subliniază că astfel de obstacole sunt 
costisitoare pentru furnizorii de servicii și 
continuă să constituie un factor important 
de descurajare a furnizării 
transfrontaliere de servicii pe piața unică;

eliminat

Or. en

Amendamentul 143
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Adriana Maldonado 
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López, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. ia act de faptul că scopul 
propunerii legislative a Comisiei privind 
un card electronic european pentru servicii 
era de a elimina barierele administrative 
care rămân în vigoare; subliniază că 
astfel de obstacole sunt costisitoare pentru 
furnizorii de servicii și continuă să 
constituie un factor important de 
descurajare a furnizării transfrontaliere 
de servicii pe piața unică;

7. reamintește că Comisia pentru 
piața internă și protecția consumatorilor a 
respins propunerea privind cardul 
electronic european pentru servicii; 
recunoaște că obstacolele sunt costisitoare 
pentru furnizorii de servicii, solicită 
Comisiei Europene să evalueze situația;

Or. en

Amendamentul 144
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. ia act de faptul că scopul 
propunerii legislative a Comisiei privind un 
card electronic european pentru servicii era 
de a elimina barierele administrative care 
rămân în vigoare; subliniază că astfel de 
obstacole sunt costisitoare pentru 
furnizorii de servicii și continuă să 
constituie un factor important de 
descurajare a furnizării transfrontaliere 
de servicii pe piața unică;

7. consideră că scopul propunerii 
legislative a Comisiei privind un card 
electronic european pentru servicii nu era 
pertinent, deoarece, sub pretextul de a 
elimina barierele administrative, urmărea 
crearea de noi poveri administrative; 
susține, de asemenea, că propunerea 
Comisiei viza în mod indirect 
reintroducerea principiului aplicării 
normelor din statul membru de origine al 
prestatorului; salută respingerea acestei 
propuneri de către Parlament; invită 
Comisia să își retragă definitiv 
propunerea;

Or. fr
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Amendamentul 145
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. ia act de faptul că scopul propunerii 
legislative a Comisiei privind un card 
electronic european pentru servicii era de a 
elimina barierele administrative care rămân 
în vigoare; subliniază că astfel de 
obstacole sunt costisitoare pentru furnizorii 
de servicii și continuă să constituie un 
factor important de descurajare a furnizării 
transfrontaliere de servicii pe piața unică;

7. ia act de faptul că scopul propunerii 
legislative a Comisiei privind un card 
electronic european pentru servicii era de a 
elimina barierele administrative care rămân 
în vigoare pentru situațiile implicând sedii 
secundare; subliniază că obstacolele 
precum lipsa clarității și securității 
juridice, precum și lipsa recunoașterii 
reciproce sunt costisitoare pentru furnizorii 
de servicii și continuă să constituie un 
factor important de descurajare a furnizării 
transfrontaliere de servicii pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 146
Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. ia act de faptul că scopul propunerii 
legislative a Comisiei privind un card 
electronic european pentru servicii era de a 
elimina barierele administrative care rămân 
în vigoare; subliniază că astfel de obstacole 
sunt costisitoare pentru furnizorii de 
servicii și continuă să constituie un factor 
important de descurajare a furnizării 
transfrontaliere de servicii pe piața unică;

7. ia act de faptul că scopul propunerii 
legislative a Comisiei privind un card 
electronic european pentru servicii era de a 
elimina barierele administrative care rămân 
în vigoare; subliniază că astfel de obstacole 
sunt costisitoare pentru furnizorii de 
servicii, în special pentru IMM-urile cu 
capital financiar și uman limitat, și 
continuă să constituie un factor important 
de descurajare a furnizării transfrontaliere 
de servicii pe piața unică;

Or. en
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Amendamentul 147
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. ia act de faptul că scopul 
propunerii legislative a Comisiei privind 
un card electronic european pentru 
servicii era de a elimina barierele 
administrative care rămân în vigoare; 
subliniază că astfel de obstacole sunt 
costisitoare pentru furnizorii de servicii și 
continuă să constituie un factor important 
de descurajare a furnizării transfrontaliere 
de servicii pe piața unică;

7. subliniază că obstacolele 
administrative sunt costisitoare pentru 
furnizorii de servicii și continuă să 
constituie un factor important de 
descurajare a furnizării transfrontaliere de 
servicii pe piața unică, în special pentru 
IMM-uri; regretă faptul că Comisia nu a 
propus nicio inițiativă legislativă nouă 
care să abordeze acest subiect în 
programul de lucru al Comisiei publicat 
recent;

Or. en

Amendamentul 148
Maria Grapini, Marc Angel, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. ia act de faptul că scopul propunerii 
legislative a Comisiei privind un card 
electronic european pentru servicii era de a 
elimina barierele administrative care rămân 
în vigoare; subliniază că astfel de obstacole 
sunt costisitoare pentru furnizorii de 
servicii și continuă să constituie un factor 
important de descurajare a furnizării 
transfrontaliere de servicii pe piața unică;

7. ia act de faptul că scopul propunerii 
legislative a Comisiei privind un card 
electronic european pentru servicii era de a 
elimina barierele administrative care rămân 
în vigoare; subliniază că astfel de obstacole 
sunt costisitoare pentru furnizorii de 
servicii și pentru consumatori și continuă 
să constituie un factor important de 
descurajare a furnizării transfrontaliere de 
servicii pe piața unică;

Or. en
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Amendamentul 149
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. îndeamnă Comisia să definească 
structura și modul de funcționare a 
Grupului operativ nou creat pentru 
asigurarea respectării normelor privind 
piața unică (SMET), inclusiv în ceea ce 
privește dimensiunea sa practică; 
subliniază că este necesar ca grupul 
operativ să fie capabil să ofere soluții și să 
nu se limiteze doar la discutarea 
problemelor; consideră că tipurile de 
probleme care există sunt în mare măsură 
cunoscute, dar că valoarea reală pe care o 
poate oferi grupul operativ constă în 
asigurarea consecvenței în ceea ce 
privește punerea în aplicare a tuturor 
strategiilor privind piața unică și 
partajarea datelor și a indicatorilor 
privind realizările;

Or. en

Amendamentul 150
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. este de părere că SMET ar trebui 
să stabilească o bază de date deschisă și 
transparentă care să compileze barierele 
naționale netarifare specifice și 
procedurile de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor aflate în curs; consideră că un 
astfel de instrument ar trebui să permită 
contribuții anonime, pentru a oferi 
protecție celor care își exprimă 
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preocuparea;

Or. en

Amendamentul 151
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 7 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. invită Comisia și Consiliul să 
creeze un grup de experți din statele 
membre specializați în barierele 
netarifare de pe piața unică, care să 
sprijine serviciile Comisiei atunci când 
analizează cazurile aduse în atenția 
Comisiei; consideră că acest grup ar 
trebui să sprijine activitățile desfășurate 
de SMET și ar putea constitui un forum 
pentru discutarea în detaliu a dispozițiilor 
sau a practicilor care constituie sarcini 
reale pentru întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 152
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă statele membre să 
asigure punerea în aplicare 
corespunzătoare a legislației actuale și să 
evite supra-reglementarea și cerințele 
inutile, înlesnind, astfel, prestarea 
transfrontalieră de servicii și asigurând 
condiții de concurență echitabile;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 153
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie 
Guillaume, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, Monika Beňová, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă statele membre să asigure 
punerea în aplicare corespunzătoare a 
legislației actuale și să evite supra-
reglementarea și cerințele inutile, 
înlesnind, astfel, prestarea transfrontalieră 
de servicii și asigurând condiții de 
concurență echitabile;

8. îndeamnă statele membre să asigure 
punerea în aplicare și transpunerea în 
practică corespunzătoare a legislației 
actuale, înlesnind, astfel, prestarea 
transfrontalieră de servicii, libera circulație 
a lucrătorilor și asigurând condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderi 
și lucrători, în scopul de a împiedica 
concurența bazată pe servicii de calitate 
scăzută, dumping social, condiții de muncă 
precare, garantând, în același timp, cel mai 
ridicat nivel de protecție a consumatorilor; 
invită Comisia să evalueze modul în care 
un registru european al securității sociale, 
precum și un număr european de 
securitate socială ar putea contribui și ar 
putea fi introduse pentru a permite 
verificarea în timp real a statutului de 
securitate socială al lucrătorilor detașați 
de către autoritățile de inspecție a muncii 
și pentru a combate mai bine practicile de 
înșelătorie pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 154
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă statele membre să asigure 8. îndeamnă statele membre să asigure 
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punerea în aplicare corespunzătoare a 
legislației actuale și să evite supra-
reglementarea și cerințele inutile, 
înlesnind, astfel, prestarea transfrontalieră 
de servicii și asigurând condiții de 
concurență echitabile;

punerea în aplicare corespunzătoare a 
legislației actuale, să notifice Comisiei 
orice noi acte cu putere de lege sau acte 
administrative, inclusiv proiecte de astfel 
de acte, care stabilesc cerințe, astfel cum 
sunt menționate la articolul 15 alineatul 
(6) din Directiva privind serviciile și, în 
același timp, motivele care stau la baza 
acestor cerințe, precum și să evite supra-
reglementarea și cerințele inutile, 
înlesnind, astfel, prestarea transfrontalieră 
de servicii și asigurând condiții de 
concurență echitabile;

Or. en

Amendamentul 155
Marion Walsmann, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă statele membre să asigure 
punerea în aplicare corespunzătoare a 
legislației actuale și să evite supra-
reglementarea și cerințele inutile, 
înlesnind, astfel, prestarea transfrontalieră 
de servicii și asigurând condiții de 
concurență echitabile;

8. îndeamnă statele membre să asigure 
punerea în aplicare corespunzătoare a 
legislației actuale și să evite supra-
reglementarea și cerințele inutile și să 
permită o depunere electronică facilă a 
documentelor necesare pentru furnizarea 
de servicii transfrontaliere, înlesnind, 
astfel, prestarea transfrontalieră de servicii 
și asigurând condiții de concurență 
echitabile;

Or. de

Amendamentul 156
Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă statele membre să asigure 
punerea în aplicare corespunzătoare a 
legislației actuale și să evite supra-
reglementarea și cerințele inutile, 
înlesnind, astfel, prestarea transfrontalieră 
de servicii și asigurând condiții de 
concurență echitabile;

8. îndeamnă statele membre să asigure 
punerea în aplicare corespunzătoare a 
legislației actuale și să evite supra-
reglementarea și cerințele inutile, 
înlesnind, astfel, prestarea transfrontalieră 
de servicii și asigurând condiții de 
concurență echitabile; subliniază că o 
mobilitate transfrontalieră sporită poate fi 
atinsă prin intermediul punerii în aplicare 
a principiului recunoașterii reciproce, 
precum și prin armonizarea normelor 
între statele membre;

Or. en

Amendamentul 157
Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă statele membre să asigure 
punerea în aplicare corespunzătoare a 
legislației actuale și să evite supra-
reglementarea și cerințele inutile, 
înlesnind, astfel, prestarea transfrontalieră 
de servicii și asigurând condiții de 
concurență echitabile;

8. îndeamnă statele membre să asigure 
punerea în aplicare corespunzătoare a 
legislației actuale și să evite cerințele 
nejustificate, înlesnind, astfel, prestarea 
transfrontalieră de servicii și asigurând 
condiții de concurență echitabile;

Or. en

Amendamentul 158
Jordi Cañas

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că persoanele cu 
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dizabilități se confruntă în continuare cu 
numeroase obstacole care le împiedică, în 
totalitate sau parțial, să beneficieze pe 
deplin de libera circulație a serviciilor; 
invită statele membre să pună în aplicare 
fără întârziere Actul european privind 
accesibilitatea, pentru a elimina efectiv 
barierele din calea cetățenilor cu 
dizabilități și să asigure disponibilitatea 
unor servicii accesibile, precum și faptul 
că serviciile pot fi prestate în condiții 
adecvate; subliniază importanța capitală a 
realizării unei piețe unice pe deplin 
accesibile, care să asigure egalitatea de 
tratament și integrarea economică și 
socială a persoanelor cu dizabilități;

Or. en

Amendamentul 159
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită Comisia să ofere asistență 
structurată și să furnizeze orientări 
statelor membre cu privire la modul de 
efectuare a evaluărilor ex ante ale 
proporționalității noilor reglementări 
naționale privind serviciile, în 
conformitate cu Directiva privind 
efectuarea unui test de proporționalitate;

Or. en

Amendamentul 160
Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită să nu se acorde libertatea 
de a presta servicii întreprinderilor de stat 
din statele membre care obstrucționează 
sau împiedică în mod nejustificat 
prestarea transfrontalieră de servicii;

Or. en

Amendamentul 161
Jean-Lin Lacapelle

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită parlamentelor naționale să 
sprijine activ aplicarea directivei și să-și 
folosească competențele de control față de 
autoritățile naționale;

9. solicită parlamentelor naționale să 
sprijine activ aplicarea directivei și să-și 
folosească competențele de control față de 
autoritățile naționale și instituțiile 
europene; salută, în acest sens, utilizarea 
pe scară largă a procedurii avizului 
motivat de către numeroase parlamente 
naționale în legătură cu propunerea 
privind un card electronic european 
pentru servicii și propunerea privind 
procedura de notificare, cu scopul de a 
corecta deficiențele acesteia;

Or. fr

Amendamentul 162
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită parlamentelor naționale să 
sprijine activ aplicarea directivei și să-și 

9. solicită parlamentelor naționale să 
sprijine activ aplicarea eficace a directivei 
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folosească competențele de control față de 
autoritățile naționale;

și să-și folosească competențele de control 
față de autoritățile naționale;

Or. en

Amendamentul 163
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă părțile interesate, 
comunitatea de afaceri și partenerii sociali 
să își asume rolul care le revine invitând 
guvernele să revitalizeze sectorul european 
al serviciilor;

10. îndeamnă partenerii sociali să își 
asume rolul care le revine invitând 
guvernele să asigure implicarea 
corespunzătoare a acestora în cadrul 
proceselor legate de legislația viitoare, 
avându-se în vedere sectorul european al 
serviciilor;

Or. en

Amendamentul 164
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă părțile interesate, 
comunitatea de afaceri și partenerii sociali 
să își asume rolul care le revine invitând 
guvernele să revitalizeze sectorul european 
al serviciilor;

10. îndeamnă părțile interesate, 
comunitatea de afaceri și partenerii sociali 
să își asume rolul care le revine invitând 
guvernele să revitalizeze sectorul european 
al serviciilor; subliniază că toate părțile 
interesate ar trebui să promoveze o piață 
unică echitabilă și bazată pe norme 
pentru servicii, în cadrul căreia sunt 
garantate standarde sociale și de mediu 
ridicate, servicii de calitate și o 
concurență loială;
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Or. en

Amendamentul 165
Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă părțile interesate, 
comunitatea de afaceri și partenerii sociali 
să își asume rolul care le revine invitând 
guvernele să revitalizeze sectorul european 
al serviciilor;

10. îndeamnă părțile interesate, 
comunitatea de afaceri și partenerii sociali 
să își asume rolul care le revine invitând 
guvernele să revitalizeze sectorul european 
al serviciilor și să consolideze 
interoperabilitatea atât la nivel sectorial, 
cât și la nivel transsectorial, în domenii 
precum mediul, transporturile și 
sănătatea, pentru a realiza progrese în 
direcția unor servicii transfrontaliere 
interconectate;

Or. en

Amendamentul 166
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă părțile interesate, 
comunitatea de afaceri și partenerii sociali 
să își asume rolul care le revine invitând 
guvernele să revitalizeze sectorul european 
al serviciilor;

10. îndeamnă părțile interesate, 
comunitatea de afaceri și partenerii sociali 
să își asume rolul care le revine invitând 
guvernele să revitalizeze sectorul european 
al serviciilor; condamnă eforturile 
administrative care urmăresc 
disciplinarea antreprenorilor ce se 
confruntă cu obstacole nejustificate;

Or. en
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Amendamentul 167
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă părțile interesate, 
comunitatea de afaceri și partenerii sociali 
să își asume rolul care le revine invitând 
guvernele să revitalizeze sectorul european 
al serviciilor;

10. îndeamnă părțile interesate, 
comunitatea de afaceri și partenerii sociali 
să își asume în continuare rolul lor de 
neînlocuit, invitând guvernele să 
revitalizeze sectorul european al 
serviciilor;

Or. en

Amendamentul 168
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă părțile interesate, 
comunitatea de afaceri și partenerii sociali 
să își asume rolul care le revine invitând 
guvernele să revitalizeze sectorul european 
al serviciilor;

10. îndeamnă părțile interesate, 
comunitatea de afaceri și partenerii sociali 
să își asume rolul care le revine invitând și 
sprijinind guvernele să revitalizeze 
sectorul european al serviciilor;

Or. en

Amendamentul 169
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth, Andreas 
Schwab

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Asigurarea aplicării legislației în vigoare Asigurarea aplicării eficace a legislației în 
vigoare
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Or. en

Amendamentul 170
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de faptul că libera circulație 
a serviciilor se află în centrul pieței unice 
și ar putea genera câștiguri economice 
substanțiale, cu condiția să existe o 
aplicare suficientă și activă a 
reglementărilor de către autoritățile locale 
și regionale, instanțele naționale și 
Comisie;

eliminat

Or. en

Amendamentul 171
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de faptul că libera circulație a 
serviciilor se află în centrul pieței unice și 
ar putea genera câștiguri economice 
substanțiale, cu condiția să existe o aplicare 
suficientă și activă a reglementărilor de 
către autoritățile locale și regionale, 
instanțele naționale și Comisie;

11. ia act de faptul că libera circulație a 
serviciilor se află în centrul pieței unice și 
ar putea genera câștiguri economice 
substanțiale, atunci când se respectă 
echilibrul dintre economia de piață și 
integrarea socială a Uniunii Europene, 
astfel cum se prevede la articolul 3 din 
TUE; de asemenea, acest lucru se poate 
realiza cu condiția să existe o aplicare 
suficientă și activă a reglementărilor de 
către autoritățile locale și regionale, 
instanțele naționale și Comisie, precum și 
ca întreprinderile să respecte 
reglementările naționale și europene; 
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Or. en

Amendamentul 172
Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de faptul că libera circulație a 
serviciilor se află în centrul pieței unice și 
ar putea genera câștiguri economice 
substanțiale, cu condiția să existe o aplicare 
suficientă și activă a reglementărilor de 
către autoritățile locale și regionale, 
instanțele naționale și Comisie;

11. ia act de faptul că libera circulație a 
serviciilor se află în centrul pieței unice și 
ar putea genera câștiguri economice 
substanțiale, cu respectarea condiției 
prealabile privind menținerea unor 
standarde ridicate în domeniul mediului și 
al protecției consumatorilor și a 
lucrătorilor și, în același timp, cu condiția 
să existe o aplicare suficientă și activă a 
reglementărilor de către autoritățile locale 
și regionale, instanțele naționale și 
Comisie;

Or. en

Amendamentul 173
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de faptul că libera circulație a 
serviciilor se află în centrul pieței unice și 
ar putea genera câștiguri economice 
substanțiale, cu condiția să existe o aplicare 
suficientă și activă a reglementărilor de 
către autoritățile locale și regionale, 
instanțele naționale și Comisie;

11. ia act de faptul că libera circulație a 
serviciilor se află în centrul pieței unice și 
ar putea genera câștiguri economice 
substanțiale, cu condiția să existe o aplicare 
suficientă și activă a reglementărilor de 
către autoritățile locale și regionale, 
instanțele naționale și Comisie, în limitele 
competențelor lor;

Or. en
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Amendamentul 174
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că, în cazul serviciilor 
de natură fizică prestate la nivel 
transfrontalier, în timpul unei crize, 
închiderea frontierelor trebuie să se facă 
cu precauție, asigurând în acest scop o 
mai bună coordonare între statele 
membre și depunând eforturi urgente de 
reducere a timpului de așteptare la 
frontieră; subliniază că statele membre ar 
trebui, de asemenea, să coordoneze 
adoptarea unor reglementări specifice în 
domeniul transporturilor, cu scopul de a 
elimina controalele la frontiere și de a 
renunța la măsurile de reglementare cât 
mai curând posibil; subliniază că, pe 
măsură ce normele naționale referitoare 
la izolare sunt eliminate, accentul trebuie 
să fie pus imediat pe eliminarea 
controalelor la frontiere;

Or. en

Amendamentul 175
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie 
Guillaume, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. îndeamnă Comisia să utilizeze 
instrumentele existente pe piața unică a 
serviciilor, în special pe cele pentru 
recunoașterea reciprocă a profesiilor 
reglementate; subliniază că cardul 
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profesional european este utilizat doar 
pentru cinci profesii reglementate, nefiind 
valorificat întregul său potențial, și, prin 
urmare, solicită Comisiei să intensifice 
utilizarea cardului profesional european 
și să accelereze extinderea utilizării sale 
la alte profesii reglementate;

Or. en

Amendamentul 176
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază faptul că întreprinderile 
și consumatorii din întreaga Uniune 
Europeană suferă din cauza unei puneri 
în aplicare necorespunzătoare; 
încurajează Comisia să acorde prioritate 
măsurilor de punere în aplicare și să 
reducă barierele în zonele cu un impact 
economic semnificativ;

eliminat

Or. en

Amendamentul 177
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază faptul că întreprinderile 
și consumatorii din întreaga Uniune 
Europeană suferă din cauza unei puneri 
în aplicare necorespunzătoare; 
încurajează Comisia să acorde prioritate 
măsurilor de punere în aplicare și să 
reducă barierele în zonele cu un impact 

eliminat
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economic semnificativ;

Or. en

Amendamentul 178
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Alex 
Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-Marques, Monika Beňová, Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază faptul că întreprinderile 
și consumatorii din întreaga Uniune 
Europeană suferă din cauza unei puneri 
în aplicare necorespunzătoare; încurajează 
Comisia să acorde prioritate măsurilor de 
punere în aplicare și să reducă barierele în 
zonele cu un impact economic 
semnificativ;

12. subliniază faptul că, printre alți 
factori, cum ar fi structura pieței, 
cunoașterea insuficientă a normelor 
europene sau naționale de către 
întreprinderile care desfășoară activități 
transfrontaliere, limba sau cultura, 
punerea în aplicare necorespunzătoare 
poate avea efecte negative asupra 
întreprinderilor și consumatorilor din 
întreaga Uniune Europeană; încurajează 
Comisia să se implice mai activ în 
măsurile de punere în aplicare, inclusiv în 
desfășurarea în timp util a procedurilor 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, 
și să reducă barierele în zonele în care 
impactul economic este asociat cu 
creșterea ocupării forței de muncă cu 
salarii echitabile și în condiții de muncă 
echitabile;

Or. en

Amendamentul 179
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază faptul că întreprinderile 
și consumatorii din întreaga Uniune 

12. subliniază faptul că întreprinderile 
și consumatorii din întreaga Uniune 
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Europeană suferă din cauza unei puneri în 
aplicare necorespunzătoare; încurajează 
Comisia să acorde prioritate măsurilor de 
punere în aplicare și să reducă barierele în 
zonele cu un impact economic 
semnificativ;

Europeană suferă din cauza unei puneri în 
aplicare necorespunzătoare; încurajează 
Comisia să acorde prioritate măsurilor de 
punere în aplicare și să reducă barierele în 
zonele cu un impact economic 
semnificativ; invită Comisia să ia decizii 
rapide cu privire la plângeri pentru a se 
asigura că aspectele relevante din 
perspectiva utilizatorului final sunt tratate 
prompt și soluționate în mod eficient;

Or. en

Amendamentul 180
Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază faptul că întreprinderile 
și consumatorii din întreaga Uniune 
Europeană suferă din cauza unei puneri în 
aplicare necorespunzătoare; încurajează 
Comisia să acorde prioritate măsurilor de 
punere în aplicare și să reducă barierele în 
zonele cu un impact economic 
semnificativ;

12. subliniază faptul că întreprinderile 
și consumatorii din întreaga Uniune 
Europeană suferă din cauza unei puneri în 
aplicare necorespunzătoare; încurajează 
Comisia să acorde prioritate măsurilor de 
punere în aplicare și să reducă barierele 
nejustificate din zonele cu un impact 
economic semnificativ;

Or. en

Amendamentul 181
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că statele membre invocă 
prea des motive imperative de interes 
public într-un mod care dăunează pieței 
interne a serviciilor; invită Comisia să 
îmbunătățească monitorizarea 

13. subliniază că statele membre invocă 
prea des motive imperative de interes 
public pentru a pune sub semnul 
întrebării aplicarea pieței interne a 
serviciilor, ceea ce constituie un semn că 
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performanței statelor membre în ceea ce 
privește transpunerea și punerea în 
aplicare a legislației;

aceasta din urmă nu este adaptată 
nevoilor cetățenilor și ale statelor; invită 
Comisia să ia act de acest antagonism și 
să ia toate măsurile necesare în acest 
sens, în special prin retragerea legislației 
inadecvate;

Or. fr

Amendamentul 182
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că statele membre 
invocă prea des motive imperative de 
interes public într-un mod care dăunează 
pieței interne a serviciilor; invită Comisia 
să îmbunătățească monitorizarea 
performanței statelor membre în ceea ce 
privește transpunerea și punerea în 
aplicare a legislației;

13. subliniază că statele membre pot 
invoca motive imperative de interes public 
pentru a răspunde unor preocupări din 
sfera politicilor publice;

Or. en

Amendamentul 183
Marion Walsmann, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că statele membre 
invocă prea des motive imperative de 
interes public într-un mod care dăunează 
pieței interne a serviciilor; invită Comisia 
să îmbunătățească monitorizarea 
performanței statelor membre în ceea ce 
privește transpunerea și punerea în aplicare 
a legislației;

13. invită Comisia să îmbunătățească 
monitorizarea performanței statelor 
membre în ceea ce privește transpunerea și 
punerea în aplicare a legislației;



PE653.761v01-00 90/137 AM\1207103RO.docx

RO

Or. de

Amendamentul 184
Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că statele membre 
invocă prea des motive imperative de 
interes public într-un mod care dăunează 
pieței interne a serviciilor; invită Comisia 
să îmbunătățească monitorizarea 
performanței statelor membre în ceea ce 
privește transpunerea și punerea în aplicare 
a legislației;

13. subliniază că motivele imperative 
de interes public invocate de statele 
membre justifică adesea dispozițiile care 
restricționează accesul la servicii sau 
exercitarea acestora, atunci când aceste 
dispoziții sunt proporționale, astfel cum 
confirmă numeroase hotărâri existente în 
cadrul jurisprudenței Curții de Justiție a 
Uniunii Europene; constată că 
numeroase motive imperative de interes 
public invocate se bazează pe aspecte 
legate de calitate și de protecția 
consumatorilor, iar excepțiile justificate 
aferente au un caracter 
nediscriminatoriu, proporțional, adecvat 
și pertinent; invită Comisia să continue 
monitorizarea performanței statelor 
membre în ceea ce privește transpunerea și 
punerea în aplicare a legislației și să 
dezvolte, împreună cu statele membre, 
partenerii sociali și părțile interesate, 
evaluări transparente și participative care 
nu ar trebui să se bazeze doar pe criterii 
cantitative, ci și pe criterii calitative;

Or. en

Amendamentul 185
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie 
Guillaume, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că statele membre 
invocă prea des motive imperative de 
interes public într-un mod care dăunează 
pieței interne a serviciilor; invită Comisia 
să îmbunătățească monitorizarea 
performanței statelor membre în ceea ce 
privește transpunerea și punerea în aplicare 
a legislației;

13. sprijină opinia conform căreia 
motivele imperative de interes public ar 
trebui invocate de statele membre numai 
în cazul în care acestea sunt legitime; 
invită Comisia să îmbunătățească 
monitorizarea performanței și a nivelului 
de calitate asigurate de statele membre în 
ceea ce privește transpunerea, punerea în 
aplicare și asigurarea respectării 
legislației;

Or. en

Amendamentul 186
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin Lacapelle, 
Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că statele membre invocă 
prea des motive imperative de interes 
public într-un mod care dăunează pieței 
interne a serviciilor; invită Comisia să 
îmbunătățească monitorizarea 
performanței statelor membre în ceea ce 
privește transpunerea și punerea în 
aplicare a legislației;

13. subliniază că statele membre invocă 
prea des motive imperative de interes 
public într-un mod care dăunează pieței 
interne a serviciilor;

Or. en

Amendamentul 187
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că statele membre invocă 13. subliniază că statele membre invocă 
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prea des motive imperative de interes 
public într-un mod care dăunează pieței 
interne a serviciilor; invită Comisia să 
îmbunătățească monitorizarea performanței 
statelor membre în ceea ce privește 
transpunerea și punerea în aplicare a 
legislației;

prea des motive imperative de interes 
public într-un mod care dăunează pieței 
interne a serviciilor; invită Comisia să 
îmbunătățească monitorizarea performanței 
statelor membre în ceea ce privește 
transpunerea și punerea în aplicare a 
legislației; reamintește rolul important al 
recent înființatului Grup operativ pentru 
asigurarea respectării normelor privind 
piața unică, ca mijloc de abordare a 
acestor chestiuni;

Or. en

Amendamentul 188
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că statele membre invocă 
prea des motive imperative de interes 
public într-un mod care dăunează pieței 
interne a serviciilor; invită Comisia să 
îmbunătățească monitorizarea performanței 
statelor membre în ceea ce privește 
transpunerea și punerea în aplicare a 
legislației;

13. subliniază că statele membre invocă 
prea des motive imperative de interes 
public într-un mod care dăunează pieței 
interne a serviciilor; invită Comisia să 
îmbunătățească monitorizarea performanței 
statelor membre în ceea ce privește 
transpunerea și punerea în aplicare a 
legislației, inclusiv prin intermediul unui 
raport anual care să abordeze aceste 
aspecte;

Or. en

Amendamentul 189
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. remarcă faptul că libertatea de a 
presta servicii în întreaga UE este 
asociată cu recunoașterea oficială a 
calificărilor profesionale de către statul 
membru care găzduiește prestatorii 
serviciului; salută legislația existentă 
privind calificările profesionale și, în 
special, legislația care vizează profesiile 
reglementate;

Or. en

Amendamentul 190
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Maria da Graça Carvalho, Andreas 
Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. regretă faptul că 20 de state 
membre au înregistrat întârzieri în 
transpunerea Directivei privind serviciile 
în legislația națională, acest număr fiind 
semnificativ; reamintește, în special, că 
varietatea anumitor categorii de 
instrumente, printre care se numără 
ghișeele unice, este încă limitată și că 
furnizorii de servicii nu sunt informați 
suficient cu privire la toate posibilitățile 
oferite de Directiva privind serviciile și, 
prin urmare, solicită Comisiei Europene 
să informeze părțile interesate prin 
mijloace cum este, printre altele, 
publicitatea pe internet privind 
posibilitățile oferite de directivă, în special 
privind mecanismul ghișeelor unice;

Or. en
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Amendamentul 191
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 13 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13c. subliniază că instituirea unei piețe 
dinamice pentru prestarea 
transfrontalieră de servicii în Uniune este 
o componentă esențială a competitivității 
viitoare a economiei europene; solicită 
Comisiei Europene ca pachetul legislativ 
privind serviciile digitale să abordeze 
barierele rămase în calea prestării 
transfrontaliere de servicii, pentru a 
încuraja antreprenorii să își ofere 
serviciile online consumatorilor din alte 
țări;

Or. en

Amendamentul 192
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin Lacapelle, 
Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează Comisia să utilizeze 
toate mijloacele de care dispune pentru a 
asigura aplicarea deplină a normelor 
existente; solicită accelerarea 
procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor ori de câte ori 
sunt identificate încălcări majore ale 
legislației pertinente;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 193
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează Comisia să utilizeze 
toate mijloacele de care dispune pentru a 
asigura aplicarea deplină a normelor 
existente; solicită accelerarea 
procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor ori de câte ori 
sunt identificate încălcări majore ale 
legislației pertinente;

eliminat

Or. en

Amendamentul 194
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează Comisia să utilizeze 
toate mijloacele de care dispune pentru a 
asigura aplicarea deplină a normelor 
existente; solicită accelerarea procedurilor 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
ori de câte ori sunt identificate încălcări 
majore ale legislației pertinente;

14. încurajează Comisia să utilizeze 
toate mijloacele de care dispune pentru a 
asigura aplicarea deplină a normelor 
existente; solicită să se evalueze 
mecanismele alternative de rezoluție și să 
se aplice proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor ori de câte ori 
sunt identificate încălcări majore ale 
legislației, iar alte abordări se dovedesc 
ineficiente;

Or. en

Amendamentul 195
Anna Cavazzini



PE653.761v01-00 96/137 AM\1207103RO.docx

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează Comisia să utilizeze 
toate mijloacele de care dispune pentru a 
asigura aplicarea deplină a normelor 
existente; solicită accelerarea procedurilor 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
ori de câte ori sunt identificate încălcări 
majore ale legislației pertinente;

14. încurajează Comisia să utilizeze 
toate mijloacele de care dispune pentru a 
asigura aplicarea deplină a normelor 
existente; solicită aplicarea procedurilor de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor ori 
de câte ori sunt identificate încălcări ale 
legislației pertinente;

Or. en

Amendamentul 196
Maria Grapini, Marc Angel, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează Comisia să utilizeze 
toate mijloacele de care dispune pentru a 
asigura aplicarea deplină a normelor 
existente; solicită accelerarea procedurilor 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
ori de câte ori sunt identificate încălcări 
majore ale legislației pertinente;

14. încurajează Comisia să utilizeze 
toate mijloacele de care dispune pentru a 
asigura aplicarea deplină a normelor 
existente; solicită accelerarea procedurilor 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
ori de câte ori sunt identificate încălcări ale 
legislației pertinente care contravin 
funcționării adecvate a pieței interne;

Or. en

Amendamentul 197
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează Comisia să utilizeze 
toate mijloacele de care dispune pentru a 

14. încurajează Comisia să utilizeze 
toate mijloacele de care dispune pentru a 
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asigura aplicarea deplină a normelor 
existente; solicită accelerarea procedurilor 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
ori de câte ori sunt identificate încălcări 
majore ale legislației pertinente;

asigura aplicarea deplină a normelor 
existente; solicită accelerarea procedurilor 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
ori de câte ori sunt identificate încălcări 
majore ale normelor pertinente și sunt 
introduse sarcini disproporționate;

Or. en

Amendamentul 198
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin Lacapelle, 
Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază faptul că statele 
membre și regiunile se confruntă cu 
obstacole în ceea ce privește punerea în 
aplicare deplină a legislației existente 
privind anumite sectoare de producție 
care nu corespund normelor prevăzute;

Or. en

Amendamentul 199
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită o intensificare a eforturilor 
Comisiei pentru a asigura o coordonare și 
un schimb de informații eficiente între 
statele membre, astfel încât să se evite 
procedurile și controalele duble pentru 
prestarea transfrontalieră de servicii;

15. solicită o coordonare și un schimb 
de informații eficiente între statele membre 
pentru a detecta în mod eficace abuzurile 
și exploatarea; subliniază că, în multe 
state membre, partenerii sociali de la nivel 
sectorial au adoptat inițiative și acțiuni 
comune pentru a îmbunătăți gradul de 
respectare a legislației existente; 
subliniază faptul că partenerii sociali de 
la nivel sectorial au acumulat, pe plan 
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intern, cunoștințe și experiențe specifice și 
dispun de un grad ridicat de competență 
în a stabili ce modalități de punere în 
aplicare și acțiuni sunt necesare pentru a 
combate munca nedeclarată, frauda 
socială, abuzurile și eludarea normelor, 
promovând în același timp spiritul 
antreprenorial autentic;

Or. en

Amendamentul 200
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită o intensificare a eforturilor 
Comisiei pentru a asigura o coordonare și 
un schimb de informații eficiente între 
statele membre, astfel încât să se evite 
procedurile și controalele duble pentru 
prestarea transfrontalieră de servicii;

15. solicită o intensificare a eforturilor 
Comisiei pentru a asigura o coordonare și 
un schimb de informații eficiente și de 
natură să reducă costurile între statele 
membre, astfel încât să se evite procedurile 
și controalele duble pentru prestarea 
transfrontalieră de servicii;

Or. en

Amendamentul 201
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 15 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

îndeamnă Comisia să ia măsuri împotriva 
așa-numitelor societăți de tip „cutie 
poștală”, care sunt înființate în mod 
artificial pentru a eluda legislația 
aplicabilă într-o țară gazdă, acest lucru 
constituind în mod clar o utilizare abuzivă 
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a libertății de stabilire;

Or. en

Amendamentul 202
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să respecte planul de acțiune pe 
termen lung pentru o mai bună punere în 
aplicare și executare a normelor privind 
piața unică, astfel încât să se maximizeze 
potențialul pieței unice a serviciilor.

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să elaboreze un calendar al 
acțiunilor specifice, în conformitate cu 
prioritățile stabilite de Grupul operativ 
pentru asigurarea respectării normelor 
privind piața unică și cu Comunicarea 
Comisiei intitulată „Identificarea și 
eliminarea barierelor din calea pieței 
unice” (COM(2020)0936) și prin 
stabilirea unui nou plan de acțiune pe 
termen lung pentru o mai bună punere în 
aplicare și executare a normelor privind 
piața unică, astfel încât să se maximizeze 
potențialul pieței unice a serviciilor;

Or. en

Amendamentul 203
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să respecte planul de acțiune pe 
termen lung pentru o mai bună punere în 
aplicare și executare a normelor privind 
piața unică, astfel încât să se maximizeze 
potențialul pieței unice a serviciilor.

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să respecte planul de acțiune pe 
termen lung pentru a evalua modul în care 
normele privind piața unică ar putea 
contribui la o tranziție justă din punct de 
vedere socio-ecologic.

Or. en
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Amendamentul 204
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth, Andrey 
Kovatchev, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. ia act de faptul că procedura 
preliminară este celălalt instrument 
principal pentru asigurarea aplicării 
normelor privind piața unică; regretă că 
această procedură este adesea greoaie și 
durează prea mult timp, ceea ce reprezintă 
o problemă pentru prestatorii de servicii și 
beneficiarii serviciilor de pe piața unică; 
solicită Curții de Justiție a UE să instituie 
o procedură rapidă pentru a permite 
soluționarea unor astfel de cazuri în 
termen de maximum șase luni de la 
primirea dosarelor de la instanțele 
naționale.

Or. en

Amendamentul 205
Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază importanța serviciilor 
care facilitează reducerea cuantificabilă a 
amprentei de mediu („serviciile 
ecologice”)1a; invită Comisia Europeană 
să inițieze demersuri pentru a elabora o 
definiție comună a serviciilor ecologice;

1a Briefing al departamentului tematic al 
Parlamentului European, intitulat 
„Sectorul european al serviciilor și 
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tranziția ecologică” (2020).

Or. en

Amendamentul 206
Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. îndeamnă statele membre să 
asigure un nivel mai bun de informare și 
să utilizeze mai bine sistemele existente1a 
pentru promovarea serviciilor ecologice în 
cadrul achizițiilor publice1a, pentru a 
ajunge la o economie circulară;
__________________
1a Briefing al departamentului tematic al 
Parlamentului European, intitulat 
„Sectorul european al serviciilor și 
tranziția ecologică” (2020). 
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Or. en

Amendamentul 207
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Alex 
Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-Marques, Monika Beňová, Sándor Rónai, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Promovarea clarității cadrului de 
reglementare: portalurile naționale de 
informații

Promovarea informării privind cadrul de 
reglementare și a clarității acestuia: 
consolidarea capacității portalului digital 
unic prin intermediul ghișeelor unice 
naționale interconectate
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Or. en

Amendamentul 208
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Promovarea clarității cadrului de 
reglementare: portalurile naționale de 
informații

Promovarea clarității cadrului de 
reglementare: consolidarea rolului 
ghișeelor unice

Or. en

Amendamentul 209
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază importanța portalului 
digital unic ca punct de acces online pentru 
informațiile, procedurile și serviciile de 
asistență de la nivelul UE și de la nivel 
național pe piața unică;

17. constată că criza provocată de 
epidemia de coronavirus a evidențiat o 
lipsă a clarității cadrului de reglementare 
și inexistența unei comunicări eficiente 
între statele membre cu privire la 
reglementările aplicabile care suferă 
modificări frecvente; subliniază 
importanța portalului digital unic ca punct 
de acces online pentru informațiile, 
procedurile și serviciile de asistență de la 
nivelul UE și de la nivel național pe piața 
unică;

Or. en

Amendamentul 210
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Maria 
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Grapini, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază importanța portalului 
digital unic ca punct de acces online pentru 
informațiile, procedurile și serviciile de 
asistență de la nivelul UE și de la nivel 
național pe piața unică;

17. subliniază importanța portalului 
digital unic și a ghișeelor unice ca puncte 
de acces online pentru informațiile, 
procedurile și serviciile de asistență de la 
nivelul UE și de la nivel național pe piața 
unică, astfel cum se prevede în Directiva 
privind serviciile;

Or. en

Amendamentul 211
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază importanța portalului 
digital unic ca punct de acces online pentru 
informațiile, procedurile și serviciile de 
asistență de la nivelul UE și de la nivel 
național pe piața unică;

17. subliniază importanța cheie a 
portalului digital unic ca punct de acces 
online pentru informațiile, procedurile și 
serviciile de asistență de la nivelul UE și de 
la nivel național pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 212
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin Lacapelle, 
Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază importanța portalului 
digital unic ca punct de acces online pentru 
informațiile, procedurile și serviciile de 

17. remarcă utilitatea portalului digital 
unic ca punct de acces online pentru 
informațiile, procedurile și serviciile de 
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asistență de la nivelul UE și de la nivel 
național pe piața unică;

asistență de la nivelul UE și de la nivel 
național pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 213
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recomandă ca statele membre să 
pună în aplicare portalul digital unic într-
un mod favorabil IMM-urilor, prin 
furnizarea de informații, servicii și 
proceduri de asistență orientate către 
utilizator pe portal, astfel încât acesta să 
devină, pe cât posibil, un ghișeu unic 
virtual și să asigure un nivel maxim de 
abordare centrată pe utilizator;

18. recomandă ca statele membre să 
pună în aplicare portalul digital unic într-
un mod favorabil cetățenilor și IMM-
urilor, urmărind o tranziție a ghișeelor 
unice de la simple portaluri cu rol de 
reglementare la portaluri pe deplin 
funcționale; acest lucru ar trebui realizat 
prin furnizarea de informații, servicii și 
proceduri de asistență orientate către 
utilizator pe portal și prin conectarea 
portalului digital unic cu ghișeele unice, 
astfel încât acesta să devină, pe cât posibil, 
un ghișeu unic virtual și să asigure un nivel 
maxim de abordare centrată pe utilizator; 
propune interconectarea ghișeelor unice 
și a portalului digital unic, precum și 
adoptarea unor standarde de proiectare în 
conformitate cu documentul „Europa 
Web Guide” (documentul normativ oficial 
privind prezența în mediul digital a 
Comisiei Europene) pentru a garanta 
utilizarea unei interfețe ușor de utilizat și 
de recunoscut în toate ghișeele unice;

Or. en

Amendamentul 214
Monika Beňová
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Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recomandă ca statele membre să 
pună în aplicare portalul digital unic într-
un mod favorabil IMM-urilor, prin 
furnizarea de informații, servicii și 
proceduri de asistență orientate către 
utilizator pe portal, astfel încât acesta să 
devină, pe cât posibil, un ghișeu unic 
virtual și să asigure un nivel maxim de 
abordare centrată pe utilizator;

18. recomandă ca statele membre să 
pună în aplicare portalul digital unic într-
un mod favorabil IMM-urilor, prin 
furnizarea de informații, servicii și 
proceduri simplificate de asistență 
orientate către utilizator pe portal, astfel 
încât acesta să devină, pe cât posibil, un 
ghișeu unic virtual și să asigure un nivel 
maxim de abordare centrată pe utilizator;

Or. en

Amendamentul 215
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recomandă ca statele membre să 
pună în aplicare portalul digital unic într-
un mod favorabil IMM-urilor, prin 
furnizarea de informații, servicii și 
proceduri de asistență orientate către 
utilizator pe portal, astfel încât acesta să 
devină, pe cât posibil, un ghișeu unic 
virtual și să asigure un nivel maxim de 
abordare centrată pe utilizator;

18. recomandă ca statele membre să 
pună în aplicare portalul digital unic într-
un mod favorabil întreprinderilor, prin 
furnizarea de informații, servicii și 
proceduri de asistență orientate către 
utilizator pe portal, astfel încât acesta să 
devină, pe cât posibil, un ghișeu unic 
virtual și să asigure un nivel maxim de 
abordare centrată pe utilizator;

Or. en

Amendamentul 216
Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 19



PE653.761v01-00 106/137 AM\1207103RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. recomandă Comisiei și statelor 
membre să ofere în mod sistematic 
informații ușor de utilizat pe portalul 
digital unic pentru toate noile acte 
legislative ale UE care creează drepturi sau 
obligații pentru cetățeni și întreprinderi;

19. recomandă Comisiei și statelor 
membre să ofere în mod sistematic 
informații ușor de utilizat pe portalul 
digital unic pentru toate noile acte 
legislative ale UE care creează drepturi sau 
obligații pentru cetățeni și întreprinderi; 
subliniază că transparența, asigurarea 
unor condiții egale și nediscriminarea 
sunt esențiale pentru libera circulație și 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
continue consolidarea încrederii 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 217
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. recomandă Comisiei și statelor 
membre să ofere în mod sistematic 
informații ușor de utilizat pe portalul 
digital unic pentru toate noile acte 
legislative ale UE care creează drepturi sau 
obligații pentru cetățeni și întreprinderi;

19. recomandă Comisiei și statelor 
membre să ofere în mod sistematic 
informații ușor de utilizat prin ghișeele 
unice, utilizând portalul digital unic pentru 
toate actele legislative ale UE care creează 
drepturi sau obligații pentru cetățeni și 
întreprinderi; recomandă Comisiei și 
statelor membre să consulte partenerii 
sociali cu privire la informațiile care ar 
trebui incluse;

Or. en

Amendamentul 218
Adam Bielan
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. îndeamnă statele membre, având în 
vedere criza actuală, să accelereze procesul 
de digitalizare, îndeosebi în ceea ce 
privește procedurile care afectează 
întreprinderile;

20. îndeamnă statele membre, având în 
vedere criza actuală, să accelereze procesul 
de digitalizare, îndeosebi în ceea ce 
privește procedurile care afectează 
întreprinderile; ia act de întârzierile în 
punerea în aplicare a Regulamentului 
(UE) 2018/1724 și îndeamnă, prin 
urmare, Comisia să dubleze eforturile 
depuse de cei implicați și, în special, să 
sprijine în mod activ statele membre cu 
performanțe slabe;

Or. en

Amendamentul 219
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth, Andrey 
Kovatchev, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. îndeamnă statele membre, având în 
vedere criza actuală, să accelereze procesul 
de digitalizare, îndeosebi în ceea ce 
privește procedurile care afectează 
întreprinderile;

20. remarcă faptul că statele membre 
trebuie în continuare să se asigure că 
majoritatea procedurilor administrative 
care sunt asociate cu înființarea de 
societăți și libertatea de a presta servicii 
pot fi finalizate într-un mediu digital; 
îndeamnă statele membre, având în vedere, 
în special, criza actuală, să accelereze 
procesul de digitalizare, îndeosebi în ceea 
ce privește procedurile care afectează 
întreprinderile;

Or. en

Amendamentul 220
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin Lacapelle, 
Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. îndeamnă statele membre, având în 
vedere criza actuală, să accelereze procesul 
de digitalizare, îndeosebi în ceea ce 
privește procedurile care afectează 
întreprinderile;

20. invită statele membre, având în 
vedere criza actuală, să accelereze procesul 
de digitalizare, îndeosebi în ceea ce 
privește procedurile care afectează 
întreprinderile, deși este conștient de 
faptul că pot exista diferite ritmuri de 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 221
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. îndeamnă statele membre, având în 
vedere criza actuală, să accelereze 
procesul de digitalizare, îndeosebi în ceea 
ce privește procedurile care afectează 
întreprinderile;

20. îndeamnă statele membre să 
accelereze procesul de digitalizare pentru a 
permite întreprinderilor și cetățenilor să 
desfășoare proceduri administrative la 
distanță și online;

Or. en

Amendamentul 222
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. îndeamnă statele membre, având în 
vedere criza actuală, să accelereze procesul 
de digitalizare, îndeosebi în ceea ce 

20. îndeamnă statele membre, având în 
vedere criza actuală, să accelereze procesul 
de digitalizare;
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privește procedurile care afectează 
întreprinderile;

Or. en

Amendamentul 223
Maria Grapini, Marc Angel, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. îndeamnă statele membre, având în 
vedere criza actuală, să accelereze procesul 
de digitalizare, îndeosebi în ceea ce 
privește procedurile care afectează 
întreprinderile;

20. îndeamnă statele membre, având în 
vedere criza actuală, să accelereze procesul 
de digitalizare, îndeosebi în ceea ce 
privește procedurile care afectează 
întreprinderile și consumatorii;

Or. en

Amendamentul 224
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. recomandă Comisiei să acorde 
asistență autorităților naționale din 
fiecare stat membru prin crearea unui 
portal național de informații privind piața 
unică, care să ofere consumatorilor, 
angajaților și întreprinderilor următoarele 
informații:

eliminat

(a) normele naționale și ale UE pe 
care întreprinderile trebuie să le aplice în 
statul membru în cauză;
(b) acțiunile pe care întreprinderile 
trebuie să le întreprindă pentru a respecta 
aceste norme, sintetizate pe procedură, cu 
îndrumări etapă-cu-etapă;
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(c) documentele pe care 
întreprinderile trebuie să le dețină și în ce 
interval de timp;
(d) autoritățile pe care trebuie să le 
contacteze întreprinderile pentru a obține 
autorizarea necesară etc.;

Or. en

Amendamentul 225
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 21 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. recomandă Comisiei să acorde 
asistență autorităților naționale din fiecare 
stat membru prin crearea unui portal 
național de informații privind piața unică, 
care să ofere consumatorilor, angajaților și 
întreprinderilor următoarele informații:

21. recomandă Comisiei să acorde 
asistență autorităților naționale din fiecare 
stat membru prin crearea unui portal 
național de informații privind piața unică, 
care să ofere consumatorilor, angajaților și 
întreprinderilor următoarele informații și 
asistență, respectând totodată termenele 
scurte:

Or. en

Amendamentul 226
Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 21 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. recomandă Comisiei să acorde 
asistență autorităților naționale din fiecare 
stat membru prin crearea unui portal 
național de informații privind piața unică, 
care să ofere consumatorilor, angajaților și 
întreprinderilor următoarele informații:

21. recomandă Comisiei să acorde 
asistență autorităților naționale din fiecare 
stat membru prin crearea unui portal 
național de informații privind piața unică 
într-un format multilingv, care să ofere 
consumatorilor, angajaților și 
întreprinderilor următoarele informații:
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Or. en

Amendamentul 227
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 21 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. recomandă Comisiei să acorde 
asistență autorităților naționale din fiecare 
stat membru prin crearea unui portal 
național de informații privind piața unică, 
care să ofere consumatorilor, angajaților 
și întreprinderilor următoarele informații:

21. recomandă Comisiei să acorde 
asistență autorităților naționale din fiecare 
stat membru prin consolidarea ghișeelor 
unice, care ar trebui să ofere 
întreprinderilor și altor părți interesate 
următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 228
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas 
Schieder, Sylvie Guillaume, Alex Agius Saliba, Sándor Rónai, Monika Beňová, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López, Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 21 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. recomandă Comisiei să acorde 
asistență autorităților naționale din fiecare 
stat membru prin crearea unui portal 
național de informații privind piața unică, 
care să ofere consumatorilor, angajaților și 
întreprinderilor următoarele informații:

21. recomandă Comisiei să acorde 
asistență autorităților naționale din fiecare 
stat membru prin ameliorarea ghișeelor 
unice, care să ofere consumatorilor, 
angajaților și întreprinderilor următoarele 
informații:

Or. en

Amendamentul 229
Martin Schirdewan
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Propunere de rezoluție
Punctul 21 – litera a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) normele naționale și ale UE pe 
care întreprinderile trebuie să le aplice în 
statul membru în cauză;

eliminat

Or. en

Amendamentul 230
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 21 – litera a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) normele naționale și ale UE pe care 
întreprinderile trebuie să le aplice în statul 
membru în cauză;

(a) normele naționale și ale UE pe care 
întreprinderile trebuie să le aplice în statul 
membru în cauză și informații pentru 
angajați, inclusiv dreptul muncii, 
protocoalele privind sănătatea și 
siguranța, contractele colective de muncă 
aplicabile, organizațiile partenerilor 
sociali și structurile de consiliere pentru 
lucrători și angajați, unde se pot informa 
cu privire la drepturile lor;

Or. en

Amendamentul 231
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 21 – litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) acțiunile pe care întreprinderile 
trebuie să le întreprindă pentru a respecta 
aceste norme, sintetizate pe procedură, cu 

eliminat
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îndrumări etapă-cu-etapă;

Or. en

Amendamentul 232
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 21 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) documentele pe care 
întreprinderile trebuie să le dețină și în ce 
interval de timp;

eliminat

Or. en

Amendamentul 233
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 21 – litera d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(d) autoritățile pe care trebuie să le 
contacteze întreprinderile pentru a obține 
autorizarea necesară etc.;

eliminat

Or. en

Amendamentul 234
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 21 – litera da (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(da) subliniază că portalurile naționale 
de informare nu ar trebui doar să 
consolideze ghișeele existente în cadrul 
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unui singur portal general de acces, ci ar 
trebui să includă, de asemenea, 
informațiile necesare cu privire la orice 
alte cerințe legate de afaceri care sunt 
obligatorii pentru ca o întreprindere să 
respecte legislația statului membru în 
cauză; ia act de faptul că printre 
exemplele de mai sus se numără cerințele 
privind calificările profesionale, TVA 
(cote, cerințe de înregistrare, obligații de 
raportare etc.) impozitul pe profit, 
securitatea socială și obligațiile în materie 
de dreptul muncii;

Or. en

Amendamentul 235
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 21 – litera da (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(da) facilitarea comunicării dintre 
autoritățile implicate și funcționarea ca 
intermediar în cazul în care termenele nu 
sunt respectate sau cererile de informații 
nu primesc răspuns;

Or. en

Amendamentul 236
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 21 – litera db (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(db) subliniază că toate informațiile 
legislative și administrative relevante, 
precum și orice documente relevante 
furnizate de fiecare portal național de 
informații ar trebui să fie disponibile în 
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limba engleză, pe lângă limba locală;

Or. en

Amendamentul 237
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. recomandă ca portalurile 
naționale de informații să ajute 
întreprinderile străine ce doresc să 
desfășoare activități de afaceri în statul 
membru în cauză, precum și 
întreprinderile locale care doresc să 
exporte servicii și bunuri către alte state 
membre;

eliminat

Or. en

Amendamentul 238
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. recomandă ca portalurile naționale 
de informații să ajute întreprinderile străine 
ce doresc să desfășoare activități de afaceri 
în statul membru în cauză, precum și 
întreprinderile locale care doresc să exporte 
servicii și bunuri către alte state membre;

22. recomandă ca portalurile naționale 
de informații să ajute întreprinderile străine 
ce doresc să desfășoare activități de afaceri 
în statul membru în cauză, precum și 
întreprinderile locale care doresc să exporte 
servicii și bunuri către alte state membre; 
subliniază că acest lucru ar putea fi 
realizat, precizând, în limba locală, care 
sunt cerințele, procedurile etc. pe care 
trebuie să le respecte în alte state membre, 
precum și informațiile specifice fiecărui 
sector cu privire la calificările 
profesionale;
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Or. en

Amendamentul 239
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. recomandă ca portalurile naționale 
de informații să ajute întreprinderile 
străine ce doresc să desfășoare activități de 
afaceri în statul membru în cauză, precum 
și întreprinderile locale care doresc să 
exporte servicii și bunuri către alte state 
membre;

22. recomandă ca ghișeele unice să 
ajute întreprinderile străine ce doresc să 
desfășoare activități de afaceri în statul 
membru în cauză, precum și întreprinderile 
locale care doresc să exporte servicii și 
bunuri către alte state membre;

Or. en

Amendamentul 240
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Adriana 
Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. recomandă ca portalurile naționale 
de informații să ajute întreprinderile 
străine ce doresc să desfășoare activități de 
afaceri în statul membru în cauză, precum 
și întreprinderile locale care doresc să 
exporte servicii și bunuri către alte state 
membre;

22. recomandă ca ghișeele unice să 
ajute întreprinderile străine ce doresc să 
desfășoare activități de afaceri în statul 
membru în cauză, precum și întreprinderile 
locale care doresc să exporte servicii și 
bunuri către alte state membre;

Or. en

Amendamentul 241
Maria Grapini, Marc Angel, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel 
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Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. recomandă ca portalurile naționale 
de informații să ajute întreprinderile străine 
ce doresc să desfășoare activități de afaceri 
în statul membru în cauză, precum și 
întreprinderile locale care doresc să exporte 
servicii și bunuri către alte state membre;

22. recomandă ca portalurile naționale 
de informații să ajute și să ghideze 
întreprinderile străine ce doresc să 
desfășoare activități de afaceri în statul 
membru în cauză, precum și întreprinderile 
locale care doresc să exporte servicii și 
bunuri către alte state membre;

Or. en

Amendamentul 242
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. recomandă ca portalurile naționale 
de informații să ajute întreprinderile străine 
ce doresc să desfășoare activități de afaceri 
în statul membru în cauză, precum și 
întreprinderile locale care doresc să exporte 
servicii și bunuri către alte state membre;

22. recomandă ca portalurile naționale 
de informații să ajute și întreprinderile 
străine ce doresc să desfășoare activități de 
afaceri în statul membru în cauză, precum 
și întreprinderile locale care doresc să 
exporte servicii și bunuri către alte state 
membre;

Or. en

Amendamentul 243
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie 
Guillaume, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. îndeamnă portalurile naționale de eliminat
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informații din statele membre să 
coopereze pentru ca întreprinderile, 
angajații și cetățenii să primească 
informații corecte, cuprinzătoare și la zi;

Or. en

Amendamentul 244
Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. îndeamnă portalurile naționale de 
informații din statele membre să coopereze 
pentru ca întreprinderile, angajații și 
cetățenii să primească informații corecte, 
cuprinzătoare și la zi;

23. îndeamnă portalurile naționale de 
informații din statele membre să coopereze 
pentru ca întreprinderile, angajații și 
cetățenii să primească informații corecte, 
cuprinzătoare, multilingve și la zi;

Or. en

Amendamentul 245
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. îndeamnă portalurile naționale de 
informații din statele membre să coopereze 
pentru ca întreprinderile, angajații și 
cetățenii să primească informații corecte, 
cuprinzătoare și la zi;

23. îndeamnă statele membre să 
coopereze, având în vedere portalul digital 
unic, pentru ca întreprinderile, angajații și 
cetățenii să primească informații corecte, 
cuprinzătoare și la zi;

Or. en

Amendamentul 246
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab
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Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. îndeamnă portalurile naționale de 
informații din statele membre să coopereze 
pentru ca întreprinderile, angajații și 
cetățenii să primească informații corecte, 
cuprinzătoare și la zi;

23. îndeamnă ghișeele unice din statele 
membre să coopereze pentru ca 
întreprinderile și alte părți interesate să 
primească informații corecte, cuprinzătoare 
și la zi;

Or. en

Amendamentul 247
Marion Walsmann, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. îndeamnă portalurile naționale de 
informații din statele membre să coopereze 
pentru ca întreprinderile, angajații și 
cetățenii să primească informații corecte, 
cuprinzătoare și la zi;

23. îndeamnă portalurile naționale de 
informații din statele membre să coopereze 
pentru ca întreprinderile, angajații și 
cetățenii să primească rapid informații 
corecte, cuprinzătoare și la zi;

Or. de

Amendamentul 248
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită Comisiei să joace un rol de 
coordonare în schimbul de informații 
dintre portalurile naționale de informații;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 249
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită Comisiei să joace un rol de 
coordonare în schimbul de informații dintre 
portalurile naționale de informații;

24. solicită Comisiei să joace un rol de 
coordonare în schimbul de informații dintre 
portalurile naționale de informații; 
subliniază că o astfel de cooperare ar 
trebui să asigure, de asemenea, schimbul 
de cunoștințe între statele membre, atât în 
ceea ce privește comunicarea „celor mai 
bune practici”, cât și în ceea ce privește 
barierele administrative și de 
reglementare de pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 250
Marion Walsmann, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită Comisiei să joace un rol de 
coordonare în schimbul de informații dintre 
portalurile naționale de informații;

24. solicită Comisiei să joace un rol de 
coordonare în schimbul de informații dintre 
portalurile naționale de informații și, după 
caz, să ofere orientări statelor membre 
pentru a facilita procedurile, în special 
pentru IMM-uri;

Or. de

Amendamentul 251
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alex Agius 
Saliba, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Monika Beňová, Sándor Rónai, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită Comisiei să joace un rol de 
coordonare în schimbul de informații dintre 
portalurile naționale de informații;

24. solicită Comisiei și Autorității 
Europene a Muncii (ELA) să joace un rol 
de coordonare în schimbul de informații 
dintre ghișeele unice;

Or. en

Amendamentul 252
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită Comisiei să joace un rol de 
coordonare în schimbul de informații dintre 
portalurile naționale de informații;

24. solicită Comisiei să joace un rol de 
coordonare în schimbul de informații dintre 
ghișeele unice;

Or. en

Amendamentul 253
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că toate portalurile 
naționale de informații ar trebui să fie 
accesibile prin intermediul portalului 
digital unic;

eliminat

Or. en

Amendamentul 254
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth, Andrey 
Kovatchev
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Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că toate portalurile 
naționale de informații ar trebui să fie 
accesibile prin intermediul portalului 
digital unic;

eliminat

Or. en

Amendamentul 255
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas 
Schieder, Sylvie Guillaume, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că toate portalurile 
naționale de informații ar trebui să fie 
accesibile prin intermediul portalului 
digital unic;

25. subliniază că toate ghișeele unice 
ar trebui să fie accesibile prin intermediul 
portalului digital unic, furnizând 
informații și punând la dispoziție 
serviciile administrative ale statelor 
membre într-un limbaj accesibil și pe 
deplin disponibile, inclusiv personal de 
asistență instruit, care va oferi un sprijin 
eficient și ușor de utilizat; în plus, ar 
trebui să se introducă mecanisme de 
feedback în ceea ce privește ghișeele 
unice, pentru a se asigura o dezvoltare 
progresivă a componentei axate pe 
utilizator;

Or. en

Amendamentul 256
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 26
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. îndeamnă Comisia să se asigure că 
orice noi directive sau regulamente 
privind piața unică includ obligația de a 
înființa un punct național de contact 
pentru informații;

eliminat

Or. en

Amendamentul 257
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. îndeamnă Comisia să se asigure că 
orice noi directive sau regulamente privind 
piața unică includ obligația de a înființa un 
punct național de contact pentru informații;

26. îndeamnă Comisia să se asigure că 
orice noi directive sau regulamente privind 
piața unică includ obligația de a indica un 
punct național de contact pentru informații 
și de a dedica acestor puncte de contact 
resursele adecvate, necesare pentru 
îndeplinirea acestor funcții suplimentare;

Or. en

Amendamentul 258
Anna Cavazzini

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. îndeamnă Comisia să se asigure că 
orice noi directive sau regulamente privind 
piața unică includ obligația de a înființa un 
punct național de contact pentru informații;

26. îndeamnă Comisia să se asigure că 
orice noi directive sau regulamente privind 
piața unică includ obligația de a înființa un 
punct național de contact pentru informații; 
solicită să se acorde atenția cuvenită 
sinergiilor cu punctele de contact 
existente;
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Or. en

Amendamentul 259
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth, Andrey 
Kovatchev, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. îndeamnă Comisia să se asigure că 
orice noi directive sau regulamente privind 
piața unică includ obligația de a înființa un 
punct național de contact pentru 
informații;

26. îndeamnă Comisia să se asigure că 
orice noi directive, regulamente sau 
recomandări privind piața unică a 
serviciilor includ obligația de a consolida 
ghișeele unice cu funcții noi și necesare;

Or. en

Amendamentul 260
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. regretă faptul că ghișeele unice nu 
sunt cunoscute pe scară largă de 
întreprinderi și, prin urmare, solicită 
Comisiei să sporească gradul de 
familiarizare a publicului cu acestea 
printr-o campanie europeană pentru 
portalul digital unic și ghișeele unice care 
să prezinte funcțiile lor; subliniază că ar 
trebui creată o comunicare specială 
pentru organismele guvernamentale, 
pentru a asigura înțelegerea scopului 
ghișeelor unice, implementându-le în 
strategiile lor naționale de e-guvernare;

Or. en
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Amendamentul 261
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Evaluarea: tabloul de bord al pieței unice și 
indicatorii restrictivi

Evaluarea: tabloul de bord al pieței unice, 
semestrul european și indicatorii restrictivi

Or. en

Amendamentul 262
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas 
Schieder, Sylvie Guillaume, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Evaluarea: tabloul de bord al pieței unice și 
indicatorii restrictivi

Evaluarea: necesitatea unui tablou de bord 
actualizat al pieței unice

Or. en

Amendamentul 263
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie 
Guillaume, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. sprijină inițiativa preliminară a 
Comisiei de a actualiza tabloul de bord al 
pieței unice cu un nou set de indicatori cu 
care să evalueze punerea în aplicare de 

27. sprijină inițiativa preliminară a 
Comisiei de a actualiza tabloul de bord al 
pieței unice cu noi dimensiuni și domenii 
de politică pentru analiză și evaluare, 
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către statele membre a legislației 
pertinente privind piața unică;

precum și un nou set de indicatori, care ar 
trebui să fie rezultatul cooperării cu 
partenerii sociali, organizațiile 
consumatorilor și alte părți interesate, cu 
care să evalueze punerea în aplicare de 
către statele membre a legislației privind 
piața unică; subliniază că ar trebui să se 
pună accentul pe calitatea punerii în 
aplicare;

Or. en

Amendamentul 264
Anna Cavazzini, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. sprijină inițiativa preliminară a 
Comisiei de a actualiza tabloul de bord al 
pieței unice cu un nou set de indicatori cu 
care să evalueze punerea în aplicare de 
către statele membre a legislației pertinente 
privind piața unică;

27. sprijină inițiativa preliminară a 
Comisiei de a actualiza tabloul de bord al 
pieței unice cu un nou set de indicatori cu 
care să evalueze punerea în aplicare de 
către statele membre a legislației pertinente 
privind piața unică; solicită să se țină 
seama de indicatorii sociali și de mediu 
pentru a promova prestarea corectă și 
sustenabilă de servicii de calitate pe piața 
internă;

Or. en

Amendamentul 265
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. sprijină inițiativa preliminară a 
Comisiei de a actualiza tabloul de bord al 
pieței unice cu un nou set de indicatori cu 
care să evalueze punerea în aplicare de 

27. sprijină inițiativa preliminară a 
Comisiei de a actualiza tabloul de bord al 
pieței unice cu un nou set de indicatori fără 
caracter obligatoriu cu care să evalueze 
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către statele membre a legislației pertinente 
privind piața unică;

punerea în aplicare de către statele membre 
a legislației pertinente privind piața unică 
pentru a promova prestarea corectă și 
sustenabilă de servicii de calitate;

Or. en

Amendamentul 266
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. sprijină inițiativa preliminară a 
Comisiei de a actualiza tabloul de bord al 
pieței unice cu un nou set de indicatori cu 
care să evalueze punerea în aplicare de 
către statele membre a legislației pertinente 
privind piața unică;

27. sprijină inițiativa preliminară a 
Comisiei de a actualiza tabloul de bord al 
pieței unice cu un nou set de indicatori cu 
care să evalueze punerea în aplicare de 
către statele membre a legislației pertinente 
privind piața unică; încurajează Comisia 
să completeze datele publicate cu datele 
relevante provenite de la IMI, SOLVIT, 
CHAP și alte resurse relevante;

Or. en

Amendamentul 267
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin Lacapelle, 
Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. sprijină inițiativa preliminară a 
Comisiei de a actualiza tabloul de bord al 
pieței unice cu un nou set de indicatori cu 
care să evalueze punerea în aplicare de 
către statele membre a legislației pertinente 
privind piața unică;

27. recunoaște inițiativa preliminară a 
Comisiei de a actualiza tabloul de bord al 
pieței unice cu un nou set de indicatori cu 
care să evalueze punerea în aplicare de 
către statele membre a legislației pertinente 
privind piața unică;

Or. en
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Amendamentul 268
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. recomandă ca tabloul de bord 
actualizat privind piața unică să analizeze 
aspectele pertinente din perspectiva 
utilizatorilor finali, evaluând dacă 
preocupările și plângerile sunt soluționate, 
de exemplu în cadrul SOLVIT;

28. recomandă ca analizele tabloului de 
bord actualizat privind piața unică să 
sublinieze raportarea aspectelor pertinente 
din perspectiva utilizatorilor finali, 
evaluând dacă preocupările și plângerile 
sunt soluționate, de exemplu în cadrul 
SOLVIT; regretă, de asemenea, faptul că 
instrumentul SOLVIT este utilizat foarte 
puțin în multe state membre care, adesea, 
nu dispun de capacități digitale de ultimă 
generație;

Or. en

Amendamentul 269
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie 
Guillaume, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. recomandă ca tabloul de bord 
actualizat privind piața unică să analizeze 
aspectele pertinente din perspectiva 
utilizatorilor finali, evaluând dacă 
preocupările și plângerile sunt soluționate, 
de exemplu în cadrul SOLVIT;

28. recomandă ca tabloul de bord 
actualizat privind piața unică să analizeze 
aspectele din perspectiva utilizatorilor 
finali, evaluând dacă preocupările și 
plângerile sunt soluționate, de exemplu în 
cadrul SOLVIT sau ECC-Net;

Or. en

Amendamentul 270
Adam Bielan
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Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază că este necesară o mai 
mare transparență în ceea ce privește 
încălcările libertății de a presta servicii; 
consideră că tabloul de bord privind piața 
unică ar trebui să cuprindă informații 
adecvate, inclusiv numărul de plângeri, 
numărul de cazuri inițiate, sectorul în 
care a avut loc încălcarea, numărul de 
cazuri soluționate și rezultatul sau 
motivul închiderii cazului;

Or. en

Amendamentul 271
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin Lacapelle, 
Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. îndeamnă Comisia să adopte o 
metodă de evaluare cantitativă și 
calitativă; ia act de faptul că este 
important să se evalueze dacă directivele 
UE pertinente sunt puse în aplicare la 
timp și în conformitate cu intenția 
legiuitorilor UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 272
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas 
Schieder, Sylvie Guillaume, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. îndeamnă Comisia să adopte o 
metodă de evaluare cantitativă și calitativă; 
ia act de faptul că este important să se 
evalueze dacă directivele UE pertinente 
sunt puse în aplicare la timp și în 
conformitate cu intenția legiuitorilor UE;

29. îndeamnă Comisia să adopte o 
metodă de evaluare cantitativă și calitativă, 
care să implice partenerii sociali, 
organizațiile consumatorilor și alte părți 
interesate; subliniază că metoda pentru 
indicatorii calitativi ar trebui să fie 
transparentă și să evalueze diferențele în 
ceea ce privește reglementarea ex ante și 
cea ex post; ia act de faptul că este 
important să se evalueze dacă directivele 
UE sunt puse în aplicare la timp și în 
conformitate cu intenția legiuitorilor 
europeni;

Or. en

Amendamentul 273
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. îndeamnă Comisia să adopte o 
metodă de evaluare cantitativă și calitativă; 
ia act de faptul că este important să se 
evalueze dacă directivele UE pertinente 
sunt puse în aplicare la timp și în 
conformitate cu intenția legiuitorilor UE;

29. îndeamnă Comisia să adopte o 
metodă de evaluare cantitativă și calitativă; 
ia act de importanța analizei calitative a 
cauzelor atunci când se pot observa 
probleme în cazul unor acte în multe state 
membre, ceea ce va oferi detalii despre 
motivele pentru care anumite acte 
legislative ale UE sunt puse în aplicare la 
timp și în conformitate cu intenția 
legiuitorilor UE;

Or. en

Amendamentul 274
Anna Cavazzini, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. îndeamnă Comisia să adopte o 
metodă de evaluare cantitativă și calitativă; 
ia act de faptul că este important să se 
evalueze dacă directivele UE pertinente 
sunt puse în aplicare la timp și în 
conformitate cu intenția legiuitorilor UE;

29. îndeamnă Comisia să adopte o 
metodă de evaluare cantitativă și calitativă, 
care cuprinde, în special, obiectivele de 
interes general și calitatea serviciilor 
prestate1a; ia act de faptul că este important 
să se evalueze dacă directivele UE 
pertinente sunt puse în aplicare la timp și în 
conformitate cu intenția legiuitorilor UE;

__________________
1aAșa cum se menționează și în Rezoluția 
Parlamentului European din 18 ianuarie 
2018 referitoare la punerea în aplicare a 
Directivei 2005/36/CE în ceea ce privește 
reglementarea și necesitatea unei 
reformări a serviciilor profesionale.

Or. en

Amendamentul 275
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. îndeamnă Comisia să adopte o 
metodă de evaluare cantitativă și calitativă; 
ia act de faptul că este important să se 
evalueze dacă directivele UE pertinente 
sunt puse în aplicare la timp și în 
conformitate cu intenția legiuitorilor UE;

29. îndeamnă Comisia să adopte o 
metodă de evaluare cantitativă și calitativă, 
care să implice partenerii sociali, 
organizațiile consumatorilor și 
cercetătorii; ia act de faptul că este 
important să se evalueze dacă directivele 
UE pertinente sunt puse în aplicare la timp 
și în conformitate cu intenția legiuitorilor 
UE;

Or. en

Amendamentul 276
Martin Schirdewan
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Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. recomandă ca tabloul de bord 
actualizat al pieței unice să fie corelat cu 
indicatorii de restricționare existenți și să 
descrie restricțiile privind serviciile și 
nivelurile diferite de punere în aplicare și 
de asigurare a respectării legislației UE 
pertinente;

eliminat

Or. en

Amendamentul 277
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Marc Angel, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. recomandă ca tabloul de bord 
actualizat al pieței unice să fie corelat cu 
indicatorii de restricționare existenți și să 
descrie restricțiile privind serviciile și 
nivelurile diferite de punere în aplicare și 
de asigurare a respectării legislației UE 
pertinente;

30. recomandă ca tabloul de bord 
actualizat al pieței unice să fie corelat cu 
calitatea punerii în aplicare, indicatorii 
existenți și să descrie restricțiile privind 
serviciile în domeniile de politică noi și 
cele existente și nivelurile diferite de 
punere în aplicare și de asigurare a 
respectării legislației UE;

Or. en

Amendamentul 278
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. recomandă, de asemenea, ca 
semestrul european să fie utilizat și 
pentru consolidarea pieței unice, deoarece 
eliminarea celor mai problematice poveri 
normative și administrative este o 
preocupare constantă;

Or. en

Amendamentul 279
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Punctul 30 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30b. consideră că, în evaluarea 
progreselor realizate de statele membre în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
reformelor structurale, Comisia 
Europeană ar trebui să analizeze și 
realizările din domeniul fructificării 
potențialului economic al pieței unice;

Or. en

Amendamentul 280
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Punctul 30 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30c. încurajează Comisia Europeană 
să includă activitățile pe termen mediu ale 
statelor membre care vizează să continue 
eliminarea barierelor administrative și de 
reglementare rămase pe piața unică a 
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serviciilor atunci când prezintă 
recomandări specifice fiecărei țări;

Or. en

Amendamentul 281
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să actualizeze 
indicatorii de restricționare existenți 
pentru a ajuta statele membre să 
identifice domeniile în care trebuie depuse 
eforturi pentru a reduce restricțiile și să 
își monitorizeze eforturile de reducere a 
restricțiilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 282
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas 
Schieder, Sylvie Guillaume, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Marc Angel, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să actualizeze 
indicatorii de restricționare existenți 
pentru a ajuta statele membre să identifice 
domeniile în care trebuie depuse eforturi 
pentru a reduce restricțiile și să își 
monitorizeze eforturile de reducere a 
restricțiilor.

31. invită Comisia să actualizeze 
indicatorii existenți și să introducă noi 
indicatori pentru a ajuta statele membre să 
identifice domeniile în care ar putea fi 
depuse eforturi pentru a-și îmbunătăți 
rezultatele politicilor lor și a-și monitoriza 
eforturile în această privință.

Or. en
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Amendamentul 283
Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. îndeamnă statele membre să 
stabilească obiective și evaluări naționale 
anuale pentru îmbunătățirea deschiderii 
în materie de comerț cu servicii; 
recomandă Comisiei să utilizeze tabloul 
de bord al pieței unice pentru a ierarhiza 
statele membre în funcție de deschiderea 
lor în materie de comerț cu servicii, așa 
cum se exemplifică în tabloul de bord 
european privind inovarea, întrucât acest 
lucru ar permite statelor membre să își 
asume angajamente credibile, concrete și 
măsurabile pentru îmbunătățirea 
performanței lor în materie implementare 
și punere în executare în domeniul 
comerțului cu servicii în interiorul UE;

Or. en

Amendamentul 284
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Subtitlu (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Punerea în aplicare a sistemului de 
recunoaștere a calificărilor profesionale 
pentru îmbunătățirea libertății de a presta 
servicii în UE:

Or. it

Amendamentul 285
Carlo Fidanza



PE653.761v01-00 136/137 AM\1207103RO.docx

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. Îndeamnă Comisia să extindă 
numărul de profesii la care se aplică 
cardul profesional, în special în domeniul 
ingineriei, așa cum a stabilit deja.

Or. it

Amendamentul 286
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 31 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31b. Subliniază necesitatea de a 
îmbunătăți comparabilitatea nivelului 
calificărilor profesionale pentru a spori 
omogenitatea titlurilor de calificare în 
întreaga Uniune.

Or. it

Amendamentul 287
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 31 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31c. Consideră că Comisia ar trebui să 
ia în considerare și alte instrumente care 
nu au fost dezvoltate, cum ar fi principiile 
comune pentru formare, introduse prin 
Directiva 2013/55/UE, întrucât acestea 
pot standardiza educația și formarea 
academică, facilitând mobilitatea 
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profesioniștilor din Europa.

Or. it

Amendamentul 288
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 31 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31d. Îndeamnă Comisia să 
pună în aplicare articolele 49a și 49b din 
Directiva 2013/55/UE privind principiile 
comune de formare, care să promoveze în 
continuare o mai mare convergență 
profesională și să îmbunătățească 
mobilitatea profesioniștilor în Europa și 
impactul acesteia asupra libertății de a 
presta servicii.

Or. it


