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Poprawka 1
Martí Grau i Segú

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że udział usług 
w gospodarce europejskiej wynosi ponad 
trzy czwarte i że liczne usługi mają 
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności 
i innowacji w innych dziedzinach sektora 
usług oraz w sektorze przemysłu;

1. przypomina, że udział usług 
w gospodarce europejskiej wynosi ponad 
trzy czwarte i że liczne usługi mają 
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności 
i innowacji w innych sektorach systemu 
produkcyjnego, takich jak przemysł 
i rolnictwo;

Or. es

Poprawka 2
Martí Grau i Segú

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. Przy ustanawianiu sprawiedliwego 
handlu usługami konieczne jest 
uwzględnienie zgodności z przepisami 
zawartymi w art. 2 traktatu WE;

Or. es

Poprawka 3
Maria Matsouka

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że skutecznie działający 2. jest zdania, że skutecznie działający 
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wewnętrzny rynek usług ma znaczenie dla 
globalnej konkurencyjności 
przedsiębiorstw z UE; podkreśla, że dla 
tego celu ważne jest terminowe i 
prawidłowe wdrożenie i transpozycja 
przepisów wspólnotowych, w tym 
dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług 
na rynku wewnętrznym1;

wewnętrzny rynek usług ma znaczenie dla 
globalnej konkurencyjności 
przedsiębiorstw z UE; podkreśla, że dla 
tego celu ważne jest terminowe 
i prawidłowe wdrożenie; 

Or. el

Poprawka 4
Maria Matsouka

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że ambitna polityka dotycząca 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza europejska 
regulacja poświęcona małym 
przedsiębiorstwom, mogłaby wzmocnić 
konkurencyjność małych i średnich 
przedsiębiorstw; wnosi, aby planowana 
inicjatywa obejmowała również potrzeby 
sektora usług, i opowiada się za aktem 
prawnym;

3. uważa, że zrównoważona polityka 
dotycząca przedsiębiorstw, a zwłaszcza 
europejska regulacja poświęcona małym 
przedsiębiorstwom, mogłaby wzmocnić 
konkurencyjność małych i średnich 
przedsiębiorstw; wnosi, aby planowana 
inicjatywa obejmowała również potrzeby 
sektora usług, i opowiada się za aktem 
prawnym;

Or. el

Poprawka 5
Martí Grau i Segú

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina o znaczeniu usług dla 
gospodarki europejskiej i wyraża 

skreślony

                                               
1 Dz.U. L 376 z 29.12.2006, s. 36.
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zaniepokojenie brakiem postępu w 
zakresie usług w obecnej rundzie 
negocjacji w ramach Światowej 
Organizacji Handlu;

Or. es

Poprawka 6
Martí Grau i Segú

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zauważa, że swoboda 
przedsiębiorczości oraz swobodny 
przepływ usług nie mogą zobowiązywać 
państw członkowskich do liberalizacji 
usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym lub do prywatyzowania 
organów publicznych świadczących tego 
rodzaju usługi; powyższe należy 
uwzględnić z myślą o postępach 
w negocjacjach prowadzonych w ramach 
aktualnej rundy Światowej Organizacji 
Handlu (WTO);

Or. es

Poprawka 7
Maria Matsouka

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że brak wykwalifikowanych 
pracowników stanowi coraz większe 
wyzwanie dla sektora usług w Europie oraz 
że należy opracować środki, aby temu 
zaradzić, m.in. poprzez uproszczenie 
procedur przyznawania pozwoleń na 

5. zauważa, że brak wykwalifikowanych 
pracowników stanowi coraz większe 
wyzwanie dla sektora usług w Europie oraz 
że należy opracować środki, aby temu 
zaradzić, m.in. poprzez ustawiczne 
kształcenie i szkolenie pracowników;
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pracę; zdecydowanie zachęca państwa 
członkowskie do promowania zasady 
elastyczności i pewności zatrudnienia 
(flexicurity), jak określono w rezolucji 
Parlamentu w sprawie wspólnych zasad 
wdrażania modelu flexicurity z dnia 15 
listopada 2007 r.;

Or. el

Poprawka 8
Maria Matsouka

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. jest zdania, że konieczne jest 
natychmiastowe zmienienie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. 
dotyczącej delegowania pracowników 
w ramach świadczenia usług, aby 
zapewnić poszanowanie praw 
pracowniczych w kontekście swobodnego 
przepływu usług w UE;

______________
Dz.U. L 18 z 21.01.1997, s. 1.

Or. el

Poprawka 9
Martí Grau i Segú

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przyjmuje z zadowoleniem nacisk 
Komisji na uświadomienie konsumentom 

7. przyjmuje z zadowoleniem nacisk 
Komisji na uświadomienie konsumentom 
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pozytywnych skutków globalizacji; 
podkreśla, że uczciwa konkurencja na 
rynku usług ma kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia, że konsumenci skorzystają na 
otwartym rynku europejskim. 

pozytywnych skutków globalizacji, przy 
jednoczesnych staraniach o uniknięcie 
czasem negatywnych konsekwencji, które 
globalizacja przynosi w wyniku 
pogłębiania nierówności między ludźmi 
poprzez faworyzowanie koncentracji 
bogactwa; podkreśla, że uczciwa 
konkurencja na rynku usług ma kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia, że konsumenci 
skorzystają na otwartym rynku 
europejskim.

Or. es

Poprawka 10
Maria Matsouka

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przyjmuje z zadowoleniem nacisk 
Komisji na uświadomienie konsumentom 
pozytywnych skutków globalizacji;
podkreśla, że uczciwa konkurencja na 
rynku usług ma kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia, że konsumenci skorzystają na 
otwartym rynku europejskim.

7. przyjmuje z zadowoleniem nacisk 
Komisji na uświadomienie konsumentom 
pozytywnych skutków globalizacji; 
podkreśla, że uczciwa konkurencja na 
rynku usług w połączeniu z wysokim 
poziomem ochrony konsumentów ma 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że 
konsumenci skorzystają na otwartym rynku 
europejskim.

Or. el

Poprawka 11
Maria Matsouka

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że konieczna jest 
wspólnotowa dyrektywa ramowa 
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w sprawie usług publicznych 
uwzględniająca specyficzny charakter 
usług publicznych oraz zapewniająca ich 
ochronę z korzyścią dla wszystkich 
obywateli europejskich.

Or. el

Poprawka 12
Martí Grau i Segú

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. Handel usługami na rynku 
wewnętrznym musi rozwijać się w sposób 
gwarantujący spójność społeczną Unii 
Europejskiej oraz utrzymujący wysoką 
jakość usług publicznych przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
skuteczniejszego monitorowania 
standardu usług. 

Or. es
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