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Pozměňovací návrh 1
Martí Grau i Segú

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že služby představují více 
než tři čtvrtiny evropského hospodářství a 
že mnoho služeb má zásadní význam pro 
konkurenceschopnost a inovace v dalších 
částech odvětví služeb i v průmyslovém 
odvětví;

1. připomíná, že služby představují více 
než tři čtvrtiny evropského hospodářství a 
že mnoho služeb má zásadní význam pro 
konkurenceschopnost a inovace v dalších 
odvětvích výroby, jako např. v průmyslu a 
zemědělství;

Or. es

Pozměňovací návrh 2
Martí Grau i Segú

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. při stanovování spravedlivých 
obchodních podmínek v oblasti služeb je 
nutné zajistit soulad se zásadami 
vymezenými v článku 2 Smlouvy o ES;

Or. es

Pozměňovací návrh 3
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že účinně fungující 
vnitřní trh se službami je důležitý pro 
konkurenceschopnost podniků EU v 

2. zastává názor, že účinně fungující 
vnitřní trh se službami je důležitý pro 
konkurenceschopnost podniků EU v 
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celosvětovém měřítku; zdůrazňuje, že 
důležitou roli hraje v tomto směru i včasné 
a správné uplatňování a provádění
právních předpisů Společenství včetně 
směrnice 2006/123/ES o službách na 
vnitřním trhu1;

celosvětovém měřítku; zdůrazňuje, že 
důležitou roli hraje v tomto směru i včasné 
a správné uplatňování právních předpisů;

Or. el

Pozměňovací návrh 4
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že ambiciózní politika v 
oblasti podnikání, a zejména evropský akt 
o drobném podnikání, by mohly posílit 
konkurenceschopnost malých a středních 
podniků; požaduje, aby nadcházející 
iniciativa řešila rovněž potřeby odvětví 
služeb, a vyjadřuje se ve prospěch právního 
nástroje;

3. domnívá se, že vyvážená politika v 
oblasti podnikání, a zejména evropský akt 
o drobném podnikání, by mohly posílit 
konkurenceschopnost malých a středních 
podniků; požaduje, aby nadcházející 
iniciativa řešila rovněž potřeby odvětví 
služeb, a vyjadřuje se ve prospěch právního 
nástroje;

Or. el

Pozměňovací návrh 5
Martí Grau i Segú

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná význam služeb pro evropské 
hospodářství a vyjadřuje své znepokojení 
nad tím, jak malého pokroku bylo, pokud 
jde o služby, dosaženo při současném kole 
jednání Světové obchodní organizace;

vypouští se

                                               
1 Úř. věst. L 376, 29.12.2006, s. 36.
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Or. es

Pozměňovací návrh 6
Martí Grau i Segú

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že svoboda usazování 
a volný pohyb služeb nesmí členské státy 
zavazovat k liberalizaci služeb obecného 
hospodářského zájmu nebo k privatizaci 
veřejných subjektů, které služby tohoto 
typu poskytují; má-li být zajištěn pokrok 
při současném kole jednání Světové 
obchodní organizace, je třeba brát na tyto 
skutečnosti zřetel;

Or. es

Pozměňovací návrh 7
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. upozorňuje na to, že nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků představuje 
pro evropské odvětví služeb nový problém 
a že je třeba vypracovat opatření, která jej 
budou řešit mimo jiné zjednodušením 
postupů týkajících se udělování 
pracovních povolení; důrazně vyzývá 
členské státy k tomu, aby podporovaly
zásady flexikurity uvedené v usnesení 
Parlamentu o obecných zásadách 
flexikurity ze dne 15. listopadu 2007;

5. upozorňuje na to, že nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků představuje 
pro evropské odvětví služeb nový problém 
a že je třeba vypracovat opatření, která jej 
budou řešit mimo jiné na základě 
celoživotního vzdělávání a odborné 
přípravy pracovníků;

Or. el
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Pozměňovací návrh 8
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že je nutné přezkoumat 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci 
poskytování služeb, aby se zajistilo, že 
jejich práva budou v souvislosti s volným 
pohybem služeb v EU respektována;
______________
Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.

Or. el

Pozměňovací návrh 9
Martí Grau i Segú

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá důraz, který Komise klade na 
zajištění toho, aby pozitivní dopad 
globalizace pocítili spotřebitelé; 
zdůrazňuje, že nezbytným předpokladem 
pro to, aby měli spotřebitelé z otevřeného 
evropského trhu prospěch, je spravedlivá 
hospodářská soutěž v oblasti služeb.

7. vítá důraz, který Komise klade na 
zajištění toho, aby pozitivní dopad 
globalizace pocítili spotřebitelé, a 
současnou snahu zamezit jejímu 
nepříznivému dopadu, který se někdy 
projevuje v podobě prohlubujících se 
nerovností mezi jednotlivci a motivací ke 
shromažďování majetku; zdůrazňuje, že 
nezbytným předpokladem pro to, aby měli 
spotřebitelé z otevřeného evropského trhu 
prospěch, je spravedlivá hospodářská 
soutěž v oblasti služeb.

Or. es
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Pozměňovací návrh 10
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá důraz, který Komise klade na 
zajištění toho, aby pozitivní dopad 
globalizace pocítili spotřebitelé; 
zdůrazňuje, že nezbytným předpokladem 
pro to, aby měli spotřebitelé z otevřeného 
evropského trhu prospěch, je spravedlivá 
hospodářská soutěž v oblasti služeb.

7. vítá důraz, který Komise klade na 
zajištění toho, aby pozitivní dopad 
globalizace pocítili spotřebitelé; 
zdůrazňuje, že v kombinaci s vysokým 
stupněm ochrany spotřebitele je 
nezbytným předpokladem pro to, aby měli 
spotřebitelé z otevřeného evropského trhu 
prospěch, spravedlivá hospodářská soutěž 
v oblasti služeb.

Or. el

Pozměňovací návrh 11
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
rámcovou směrnici Společenství 
o veřejných službách, která bude 
zohledňovat jejich specifický charakter 
a zajistí jejich ochranu ku prospěchu 
všech evropských občanů.

Or. el

Pozměňovací návrh 12
Martí Grau i Segú

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. obchodování se službami v rámci 
vnitřního trhu se musí rozvíjet takovým 
způsobem, který v Evropské unii zajistí 
sociální soudržnost a který zabezpečí 
vysokou úroveň veřejných služeb a její 
účinnější kontrolu. 

Or. es
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