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Pakeitimas 1
Martí Grau i Segú

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad paslaugų sektorius sudaro 
daugiau negu tris ketvirtadalius Europos 
ekonomikos ir kad daugybė paslaugų labai 
svarbios kitų paslaugų sektoriaus sričių ir 
pramonės sektoriaus konkurencingumui ir 
naujovėms;

1. primena, kad paslaugų sektorius sudaro 
daugiau negu tris ketvirtadalius Europos 
ekonomikos ir kad daugybė paslaugų labai 
svarbios kitų su gamybos ciklu susijusių 
sektorių, pvz., pramonės ir žemės ūkio, 
konkurencingumui ir naujovėms;

Or. es

Pakeitimas 2
Martí Grau i Segú

Nuomonės projektas
1a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. siekiant užtikrinti sąžiningą prekybą 
paslaugomis, svarbu, kad būtų laikomasi 
EB sutarties 2 straipsnyje išdėstytų 
principų;

Or. es

Pakeitimas 3
Maria Matsouka

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. laikosi nuomonės, kad veiksmingai 
funkcionuojanti paslaugų vidaus rinka 
svarbi ES įmonių pajėgumui konkuruoti 

2. laikosi nuomonės, kad veiksmingai 
funkcionuojanti paslaugų vidaus rinka 
svarbi ES įmonių pajėgumui konkuruoti 
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pasaulyje; pabrėžia, kad siekiant šio tikslo 
svarbu laiku ir teisingai taikyti bei perkelti 
į valstybių narių nacionalinę teisę 
Bendrijos teisės aktus, įskaitant Direktyvą 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus 
rinkoje1;

pasaulyje; pabrėžia, kad siekiant šio tikslo 
svarbu laiku ir teisingai taikyti teisės aktus;

Or. el

Pakeitimas 4
Maria Matsouka

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. yra įsitikinęs, kad vykdant ambicingą 
įmonių politiką, ypač įgyvendinant 
Europos smulkiojo verslo aktą, galėtų būti 
skatinamas mažų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ) konkurencingumas; ragina į 
planuojamą iniciatyvą įtraukti ir paslaugų 
sektoriaus reikmes ir pritaria teisėkūros 
priemonei;

3. yra įsitikinęs, kad vykdant nuoseklią
įmonių politiką, ypač įgyvendinant 
Europos smulkiojo verslo aktą, galėtų būti 
skatinamas mažų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ) konkurencingumas; ragina į 
planuojamą iniciatyvą įtraukti ir paslaugų 
sektoriaus reikmes ir pritaria teisėkūros 
priemonei;

Or. el

Pakeitimas 5
Martí Grau i Segú

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena paslaugų svarbą Europos 
ekonomikai ir reiškia susirūpinimą dėl to, 
kad dabartiniame Pasaulio prekybos 
organizacijos derybų raunde 
nepakankamai pažangiai sprendžiami su 

Išbraukta.

                                               
1 OL L 376, 2007 12 29, p. 36.



AM\719756LT.doc 5/8 PE405.753v01-00

LT

paslaugomis susiję klausimai;

Or. es

Pakeitimas 6
Martí Grau i Segú

Nuomonės projektas
4a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi, kad užtikrinus įsisteigimo 
laisvę ir laisvą paslaugų judėjimą 
valstybės narės neturėtų būti 
įpareigojamos liberalizuoti visuotinės 
svarbos paslaugas ar privatizuoti šios 
rūšies paslaugas teikiančias valstybines 
įstaigas; norint siekti pažangos per šiuo 
metu vykstantį Pasaulio prekybos 
organizacijos (PPO) derybų raundą, 
būtina į tai atsižvelgti;

Or. es

Pakeitimas 7
Maria Matsouka

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad kvalifikuotų darbuotojų 
stygius yra vis didesnė Europos paslaugų 
sektoriaus problema ir kad būtina kurti 
priemones šiai problemai spręsti, inter alia, 
paprastinant darbo leidimų išdavimo 
procedūras; primygtinai ragina valstybes 
nares skatinti lankstumo ir užimtumo 
garantijų principus, kaip pažymima 
2007 m. lapkričio 15 d. Parlamento 
rezoliucijoje dėl bendrųjų lankstumo ir 
užimtumo garantijų principų;

5. pažymi, kad kvalifikuotų darbuotojų 
stygius yra vis didesnė Europos paslaugų 
sektoriaus problema ir kad būtina kurti 
priemones šiai problemai spręsti, inter alia, 
užtikrinant galimybę mokytis visą 
gyvenimą ir rengiant darbuotojams 
mokymus;
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Or. el

Pakeitimas 8
Maria Matsouka

Draft opinion
5a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad būtina skubiai persvarstyti 
1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje, ir siekti, kad 
užtikrinus laisvą paslaugų judėjimą ES 
būtų paisoma darbuotojų teisių;

______________
OL L 18, 1997 1 21, p. 1.

Or. el

Pakeitimas 9
Martí Grau i Segú

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. palankiai vertina Komisijos raginimą 
užtikrinti, kad vartotojams būtų suteikta 
galimybė naudotis teigiamais 
globalizacijos rezultatais; pabrėžia, kad 
sąžininga konkurencija paslaugų sektoriuje 
itin svarbi siekiant užtikrinti, kad vartotojai 
naudotųsi Europos atviros rinkos 
teikiamais pranašumais.

7. palankiai vertina Komisijos raginimą 
užtikrinti, kad vartotojams būtų suteikta 
galimybė naudotis teigiamais 
globalizacijos rezultatais, taip pat stengtis 
vengti kartais nepageidaujamo 
globalizacijos poveikio, dėl kurio didėja 
žmonių padėties skirtumai, ir skatinti 
gerovę; pabrėžia, kad sąžininga 
konkurencija paslaugų sektoriuje itin 
svarbi siekiant užtikrinti, kad vartotojai 
naudotųsi Europos atviros rinkos 
teikiamais pranašumais.
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Or. es

Pakeitimas 10
Maria Matsouka

Draft opinion
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. palankiai vertina Komisijos raginimą 
užtikrinti, kad vartotojams būtų suteikta 
galimybė naudotis teigiamais 
globalizacijos rezultatais; pabrėžia, kad 
sąžininga konkurencija paslaugų sektoriuje 
itin svarbi siekiant užtikrinti, kad vartotojai 
naudotųsi Europos atviros rinkos 
teikiamais pranašumais.

7. palankiai vertina Komisijos raginimą 
užtikrinti, kad vartotojams būtų suteikta 
galimybė naudotis teigiamais 
globalizacijos rezultatais; pabrėžia, kad 
sąžininga konkurencija paslaugų 
sektoriuje, derinama su aukšto lygio 
vartotojų apsauga, itin svarbi siekiant 
užtikrinti, kad vartotojai naudotųsi Europos 
atviros rinkos teikiamais pranašumais.

Or. el

Pakeitimas 11
Maria Matsouka

Nuomonės projektas
7a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia būtinybę parengti Bendrijos 
pagrindų direktyvą dėl viešųjų paslaugų, 
kurioje būtų atsižvelgta į ypatingą viešųjų 
paslaugų pobūdį, ir visų Europos piliečių 
labui užtikrinta minėtųjų paslaugų 
apsauga;

Or. el
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Pakeitimas 12
Martí Grau i Segú

Nuomonės projektas
7a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. prekyba paslaugomis vidaus rinkoje 
turi būti vystoma taip, kad Europos 
Sąjungoje būtų skatinama socialinė 
sanglauda ir, vykdant kuo veiksmingesnę 
paslaugų standartų stebėseną, užtikrinta 
itin kokybiškų viešųjų paslaugų apsauga; 

Or. es
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