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Изменение 1
Martí Grau i Segú

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня, че услугите съставляват 
повече от три четвърти от европейската 
икономика и че много услуги са от 
жизненоважно значение за 
конкурентоспособността и 
нововъведенията в други области на 
сектора на услугите, както и в 
промишления сектор;

1. припомня, че услугите съставляват 
повече от три четвърти от европейската 
икономика и че много услуги са от 
жизненоважно значение за 
конкурентоспособността и 
нововъведенията в други сектори на 
производствената система, като 
например промишлеността и 
селското стопанство;

Or. es

Изменение 2
Martí Grau i Segú

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. за създаването на справедлива 
търговия с услуги е от съществено 
значение да се гарантира спазването 
на принципите, посочени в член 2 от 
Договора за ЕО;

Or. es

Изменение 3
Maria Matsouka

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. счита, че ефективното функциониране 
на вътрешния пазар на услугите е важно 
за цялостната конкурентоспособност на 
предприятията от ЕС; подчертава, че за 
тази цел е от значение навременното и 
правилно прилагане и транспониране 
на законодателството на 
Общността, включително на 
Директива 2006/123/ЕО относно 
услугите на вътрешния пазар1;

2. счита, че ефективното функциониране 
на вътрешния пазар на услугите е важно 
за цялостната конкурентоспособност на 
предприятията от ЕС; подчертава, че за 
тази цел е от значение навременното и 
правилно прилагане;

Or. el

Изменение 4
Maria Matsouka

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че една амбициозна политика в 
сферата на предприятията, в частност 
Европейският закон за малките 
предприятия, би могла да повиши 
конкурентоспособността на МСП;  
призовава тази предстояща инициатива 
да обхване също така нуждите на 
сектора на услугите и одобрява 
изготвянето на законодателен акт;

3. счита, че една балансирана политика 
в сферата на предприятията, в частност 
Европейският закон за малките 
предприятия, би могла да повиши 
конкурентоспособността на МСП;  
призовава тази предстояща инициатива 
да обхване също така нуждите на 
сектора на услугите и одобрява 
изготвянето на законодателен акт;

Or. el

Изменение 5
Martí Grau i Segú

Проектостановище
Параграф 4

                                               
1 OВ L 376, 29.12.2006 г., стp. 36.
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Проектостановище Изменение

4. припомня значението на услугите 
за европейската икономика и изразява 
безпокойство относно липсата на 
напредък що се отнася до услугите в 
рамките на текущия кръг от 
преговори в Световната търговска 
организация;  

заличава се

Or. es

Изменение 6
Martí Grau i Segú

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава, че свободата на 
установяване и свободното движение 
на услуги не трябва да задължават 
държавите-членки да либерализират 
услугите от общ икономически 
интерес или да приватизират 
обществените органи, които 
предоставят този вид услуги; 
горепосоченото следва да се отчита с 
цел гарантиране на напредъка на 
настоящия кръг от преговори на 
Световната търговска организация 
(СТО);

Or. es

Изменение 7
Maria Matsouka

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че липсата на 
квалифицирана работна ръка е 
предизвикателство за сектора на 
услугите в Европа и че е необходимо 
разработването на мерки за справяне с 
този проблем, наред с другото 
посредством опростяване на 
процедурите свързани с 
предоставянето на разрешителни за 
работа; настоятелно насърчава 
държавите-членки да подкрепят 
принципите на гъвкава сигурност, 
изложени в резолюцията на 
Парламента относно общите 
принципи на гъвкавата сигурност от 
15 ноември 2007 г.;

5. отбелязва, че липсата на 
квалифицирана работна ръка е 
предизвикателство за сектора на 
услугите в Европа и че е необходимо 
разработването на мерки за справяне с 
този проблем, наред с другото 
посредством обучение през целия 
живот и професионално обучение на 
работниците;

Or. el

Изменение 8
Maria Matsouka

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. счита за необходимо незабавното 
преразглеждане на Директива 
96/71/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 декември 1996 г. 
относно командироването на 
работници в рамките на 
предоставянето на услуги1, така че 
свободното движение на услуги в ЕС 
да се осъществява при зачитане на 
правата на работниците;

______________
1OВ L 18, 21.1.1997 г., стp. 1.

Or. el
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Изменение 9
Martí Grau i Segú

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. приветства  настойчивостта на 
Комисията да бъде гарантирано, че 
положителните последици от 
глобализацията достигат до 
потребителите; подчертава, че лоялната 
конкуренция в сферата на услугите е от 
ключово значение, за да се гарантира, че 
потребителите ще имат полза от 
европейския отворен пазар;

7. приветства  настойчивостта на 
Комисията да бъде гарантирано, че 
положителните последици от 
глобализацията достигат до 
потребителите, като същевременно се 
прави опит за избягване на 
предизвиканите от глобализацията 
отрицателни последствия, които 
понякога водят до увеличаване на 
неравенството между хората и 
насърчават натрупването на 
богатства; подчертава, че лоялната 
конкуренция в сферата на услугите е от 
ключово значение, за да се гарантира, че 
потребителите ще имат полза от 
европейския отворен пазар;

Or. es

Изменение 10
Maria Matsouka

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. приветства  настойчивостта на 
Комисията да бъде гарантирано, че 
положителните последици от 
глобализацията достигат до 
потребителите; подчертава, че лоялната 
конкуренция в сферата на услугите е от 
ключово значение, за да се гарантира, че 
потребителите ще имат полза от 
европейския отворен пазар;

7. приветства  настойчивостта на 
Комисията да бъде гарантирано, че 
положителните последици от 
глобализацията достигат до 
потребителите; подчертава, че, в 
съчетание с едно високо равнище на 
защита на потребителите, лоялната 
конкуренция в сферата на услугите е от 
ключово значение, за да се гарантира, че 
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потребителите ще имат полза от 
европейския отворен пазар;

Or. el

Изменение 11
Maria Matsouka

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. подчертава необходимостта от 
изготвяне на рамкова директива 
относно обществените услуги, която 
ще отчита особеностите на 
обществените услуги и ще осигурява 
тяхната защита в полза на всички 
европейски граждани;

Or. el

Изменение 12
Martí Grau i Segú

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. търговията с услуги в рамките на 
вътрешния пазар следва да се развива 
по начин, който да гарантира 
социалното сближаване на 
Европейския съюз и да осигурява 
висококачествени обществени услуги 
и един изключително ефективен 
контрол върху тяхното 
предоставяне; 

Or. es
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