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SUGESTII

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

1. recunoaște faptul că Directiva privind serviciile poate favoriza avansarea integrării 
economice a UE și relansarea unei piețe unice, prin stimularea prosperității economice și a 
competitivității și contribuind la ocuparea forței de muncă și la crearea de locuri de 
muncă, dat fiind faptul că serviciile reprezintă o parte importantă din PIB și asigură 
ocuparea unei părți importante din forța de muncă a UE; estimează că punerea în aplicare 
rapidă și corectă a directivei în toate statele membre reprezintă o condiție importantă 
pentru atingerea obiectivelor privind coeziunea și politica regională și poate întări relația 
de consolidare reciprocă dintre piața internă și politica de coeziune, putând contribui, de 
asemenea, la atingerea obiectivelor Strategiei UE 2020, servind, totodată, la eliminarea 
fenomenului de uzură care a apărut în cadrul pieței unice în sectorul serviciilor;

2. consideră că Sistemul de informare al pieței interne și ghișeele unice, necesitând un efort 
mare de cooperare administrativă între toate autoritățile implicate, pot deschide calea 
pentru consolidarea interoperabilității și colaborării în rețea la nivel național, regional și 
local în toate țările UE; susține faptul că stabilirea regulilor și procedurilor cu privire la 
funcționarea lor ar trebui să permită un grad de flexibilitate care să corespundă cu 
diversitatea regională la nivelul UE și că, în acest scop, măsurile ar trebui adoptate în 
parteneriat și după o dezbatere reală la nivel local și regional; consideră, de asemenea, că 
ghișeele unice ar trebui să fie încurajate să respecte principiul multilingvismului pentru ca 
procedurile administrative să fie mai bine orientate către necesități și pentru a ușura 
comunicarea eficientă, directă și rapidă; consideră că ar fi util, în acest context, ca ghișeele 
unice să dispună de site-uri internet multilingve; cu toate acestea, ia act de nevoia de a 
veghea ca acest lucru să nu impună sarcini suplimentare pentru părțile interesate, în 
special pentru autoritățile locale și regionale;

3. subliniază că ghișeele unice ar trebui concepute ca organisme publice și punct central de 
contact pentru furnizorii de servicii,

4. consideră benefică cooperarea în cadrul unei rețele europene a autorităților publice din 
statele UE și stabilirea unor schimburi reciproce de informații privind fiabilitatea 
prestatorilor de servicii, în vederea eliminării controalelor suplimentare pentru activitățile 
transfrontaliere;

5. dorește ca în viitorul apropiat să se înceapă realizarea obiectivelor prevăzute în directivă și 
ca Uniunea Europeană și regiunile acesteia să poată beneficia de aceasta, contribuind, 
astfel, la o adevărată coeziune economică, socială și teritorială; subliniază rolul fondurilor 
structurale și al altor instrumente de finanțare ce garantează disponibilitatea și accesul la 
infrastructuri precum transporturile, telecomunicațiile, cercetarea, inovarea și educația, 
asigurând accesul la bunuri și servicii publice în regiuni – în special în zone mai puțin 
atractive pentru investitori, prin crearea și acordarea unor stimulente în vederea realizării 
de investiții în aceste zone – și încurajând schimburile de bune practici privind furnizarea 
de servicii fundamentale; solicită, în acest context, o mai bună coerență și coordonare între 
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toate politicile;

6. consideră că procedurile administrative trebuie să devină mai eficiente; este de părere că, 
în acest context, ar fi util ca ghișeele unice să colaboreze strâns, astfel încât să poată avea 
loc un schimb de experiențe cu privire la serviciile transfrontaliere din diversele regiuni 
ale Europei;

7. invită Comisia să supravegheze în mod eficient și să evalueze de la început impactul 
directivei asupra regiunilor și să asigure coordonarea eficientă a tuturor politicilor legate 
de punerea în aplicare a prezentei directive; solicită Comisiei să sprijine derularea de 
campanii de informare pentru autoritățile locale și regionale cu privire la aplicarea 
directivei, pentru a ușura atingerea obiectivelor sale;

8. se așteaptă ca directiva să poată determina reducerea reală a sarcinilor administrative și a 
numărului cazurilor de incertitudine juridică, în special a celor care afectează IMM-urile, 
care predomină în domeniul serviciilor; solicită, în acest sens, Comisiei și statelor membre 
să reducă sarcinile administrative curente pentru autoritățile locale și regionale care sunt 
determinate de existența obligației de a notifica modificările aduse statutului; consideră că 
reducerea sarcinilor administrative va ușura, de asemenea, dezvoltarea unor servicii 
suplimentare în zonele rurale, îndepărtate și ultraperiferice;

9. susține aplicarea unor strategii naționale care să sprijine IMM-urile inovatoare, care au 
fost cel mai grav afectate de efectele crizei economice și financiare;

10. subliniază că serviciile de interes general pot și trebuie să fie reglementate în locul de 
unde provin și unde cetățenii beneficiază de ele; solicită, prin urmare, să se asigure 
autorităților locale un spațiu de manevră suficient în această privință;

11. solicită monitorizarea adecvată și completă a aplicării restricțiilor prevăzute în directivă cu 
privire la serviciile de interes economic general, respectând, în același timp, repartizarea 
competențelor între statele membre; subliniază că prezenta directivă nu aduce atingere 
libertății statelor membre de a stabili, în conformitate cu dreptul comunitar, care sunt 
serviciile pe care le consideră a fi de interes economic general, precum și cum ar trebui 
acestea organizate și finanțate, respectându-se normele privind ajutoarele de stat, sau căror 
obligații specifice ar trebui să se supună;

12. solicită ca, la aplicarea directivei, să se țină seama într-o măsură mai mare de principiul de 
bază privind autoguvernarea la nivel local și să se evite pe cât se poate sarcinile 
administrative și restricțiile birocratice referitoare la libertatea de decizie la nivel local în 
ceea ce privește serviciile de interes economic general.
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