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Grozījums Nr. 1
Martí Grau i Segú

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka pakalpojumi veido vairāk 
par trim ceturtdaļām Eiropas ekonomikas 
un ka daudzi pakalpojumi ir ļoti vajadzīgi 
konkurētspējai un jauninājumiem citās 
pakalpojumu sniegšanas jomās, kā arī 
ražošanā;

1. atgādina, ka pakalpojumi veido vairāk 
par trim ceturtdaļām Eiropas ekonomikas 
un ka daudzi pakalpojumi ir ļoti vajadzīgi 
konkurētspējai un jauninājumiem citās 
ražošanas cikla nozarēs, piemēram, 
rūpniecībā un lauksaimniecībā;

Or. es

Grozījums Nr. 2
Martí Grau i Segú

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a ieviešot godīgu pakalpojumu 
tirdzniecību, ir nepieciešams nodrošināt 
atbilstību principiem, kas izklāstīti EK 
līguma 2. pantā;

Or. es

Grozījums Nr. 3
Maria Matsouka

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka pakalpojumu iekšējā tirgus 
efektīva darbība ir svarīga Eiropas 
uzņēmumu konkurētspējai pasaulē; uzsver, 

2. uzskata, ka pakalpojumu iekšējā tirgus 
efektīva darbība ir svarīga Eiropas 
uzņēmumu konkurētspējai pasaulē; uzsver, 
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ka laikus un pareizi veikta Kopienas 
tiesību aktu, arī Direktīvas 2006/123/EK 
par pakalpojumiem iekšējā tirgū1, 
transponēšana un īstenošana ir svarīga šī 
mērķa sasniegšanai;

ka laikus un pareizi veikta īstenošana ir 
svarīga šī mērķa sasniegšanai;

Or. el

Grozījums Nr. 4
Maria Matsouka

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka uz panākumiem orientēta
uzņēmumu politika, jo īpaši Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības akts, varētu palielināt 
MVU konkurētspēju; aicina veikt 
turpmākas iniciatīvas, lai apmierinātu arī 
pakalpojumu nozares vajadzības un 
atbalstītu tiesisko instrumentu;

3. uzskata, ka līdzsvarota uzņēmumu 
politika, jo īpaši Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības akts, varētu palielināt 
MVU konkurētspēju; aicina veikt 
turpmākas iniciatīvas, lai apmierinātu arī 
pakalpojumu nozares vajadzības un 
atbalstītu tiesisko instrumentu;

Or. el

Grozījums Nr. 5
Martí Grau i Segú

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina pakalpojumu nozīmīgumu 
Eiropas ekonomikai un izsaka bažas par 
virzības trūkumu notiekošajā sarunu 
kārtā par pakalpojumiem Pasaules 
Tirdzniecības organizācijā;

svītrots

Or. es

                                               
1 OV L 376, 29.12.2006., 36. lpp.
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Grozījums Nr. 6
Martí Grau i Segú

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka dibinājumbrīvības un 
pakalpojumu brīvas aprites dēļ 
dalībvalstīm nedrīkst būt pienākums 
liberalizēt vispārējas ekonomiskās 
nozīmes pakalpojumus vai privatizēt valsts 
struktūras, kas sniedz šāda veida 
pakalpojumus; iepriekš minētais ir jāņem 
vērā, lai nodrošinātu progresu Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas (PTO) 
pašreizējā sarunu kārtā;

Or. es

Grozījums Nr. 7
Maria Matsouka

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka kvalificētu darba ņēmēju 
trūkums ir jauna problēma pakalpojumu 
nozarei Eiropā un ka ir jāizstrādā pasākumi 
šīs problēmas risināšanai, inter alia 
vienkāršojot darba atļauju piešķiršanas 
procedūras; stingri mudina dalībvalstis 
veicināt elastīguma un sociālās drošības 
principus, kas izklāstīti Parlamenta 
2007. gada 15. novembra rezolūcijā par 
kopējiem elastīguma un sociālās drošības 
principiem;

5. norāda, ka kvalificētu darba ņēmēju 
trūkums ir jauna problēma pakalpojumu 
nozarei Eiropā un ka ir jāizstrādā pasākumi 
šīs problēmas risināšanai, inter alia 
izmantojot mūžapmācību un darba 
ņēmēju apmācību;

Or. el
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Grozījums Nr. 8
Maria Matsouka

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka ir nekavējoties jāpārskata 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra Direktīva 
96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, lai 
nodrošinātu darba ņēmēju tiesību 
ievērošanu saistībā ar pakalpojumu brīvu 
apriti ES;

______________
OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.

Or. el

Grozījums Nr. 9
Martí Grau i Segú

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzinīgi vērtē to, ka Komisija uzsver, ka 
ir jānodrošina, lai globalizācijas pozitīvā 
ietekme sasniegtu patērētājus; uzsver, ka 
godīga konkurence pakalpojumu jomā ir 
izšķiroša, lai nodrošinātu patērētājiem 
labumu, ko dod atvērtais Eiropas tirgus.

7. atzinīgi vērtē to, ka Komisija uzsver, ka 
ir jānodrošina, lai globalizācijas pozitīvā 
ietekme sasniegtu patērētājus, tomēr 
cenšas arī novērst dažreiz novērojamo 
globalizācijas negatīvo ietekmi, kas 
palielina atšķirības starp indivīdiem un 
veicina bagātības koncentrēšanos; uzsver, 
ka godīga konkurence pakalpojumu jomā ir 
izšķiroša, lai nodrošinātu patērētājiem 
labumu, ko dod atvērtais Eiropas tirgus.

Or. es
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Grozījums Nr. 10
Maria Matsouka

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzinīgi vērtē to, ka Komisija uzsver, ka 
ir jānodrošina, lai globalizācijas pozitīvā 
ietekme sasniegtu patērētājus; uzsver, ka 
godīga konkurence pakalpojumu jomā ir 
izšķiroša, lai nodrošinātu patērētājiem 
labumu, ko dod atvērtais Eiropas tirgus.

7. atzinīgi vērtē to, ka Komisija uzsver, ka 
ir jānodrošina, lai globalizācijas pozitīvā 
ietekme sasniegtu patērētājus; uzsver, ka 
kopā ar augstu patērētāju aizsardzības 
līmeni godīga konkurence pakalpojumu 
jomā ir izšķiroša, lai nodrošinātu 
patērētājiem labumu, ko dod atvērtais 
Eiropas tirgus.

Or. el

Grozījums Nr. 11
Maria Matsouka

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka ir nepieciešama Kopienas 
pamatdirektīva par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, kurā tiek ņemta vērā 
sabiedrisko pakalpojumu īpašā būtība un 
kura nodrošina, ka tie tiek aizsargāti visu 
Eiropas pilsoņu labā.

Or. el

Grozījums Nr. 12
Martí Grau i Segú

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.a pakalpojumu tirdzniecībai iekšējā 
tirgū ir jāattīstās tā, lai nodrošinātu 
sociālo kohēziju Eiropas Savienībā un 
sabiedrisko pakalpojumu augstu kvalitāti, 
tomēr arī nodrošinot pakalpojumu 
standartu efektīvāku uzraudzību. 

Or. es
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