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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Martí Grau i Segú

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. pripomína, že oblasť služieb predstavuje 
viac než tri štvrtiny európskeho 
hospodárstva a že mnohé služby majú 
rozhodujúci význam pre 
konkurencieschopnosť a inováciu
v ďalších oblastiach sektoru služieb, ako 
aj v odvetví priemyslu;

1. pripomína, že oblasť služieb predstavuje 
viac než tri štvrtiny európskeho 
hospodárstva a že mnohé služby majú 
rozhodujúci význam pre 
konkurencieschopnosť a inovácie
v ďalších odvetviach výrobného systému, 
ako sú priemysel a poľnohospodárstvo;

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Martí Grau i Segú

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. pri rozvíjaní spravodlivého obchodu so 
službami je nutné zabezpečiť dodržanie 
zásad uvedených v článku 2 Zmluvy o ES;

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. zastáva názor, že efektívne fungujúci 
vnútorný trh v oblasti služieb je dôležitý 
pre konkurencieschopnosť podnikov EÚ v 

2. zastáva názor, že efektívne fungujúci 
vnútorný trh v oblasti služieb je dôležitý 
pre konkurencieschopnosť podnikov EÚ 
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celosvetovom meradle; zdôrazňuje, že na 
tento účel je dôležité včasné a správne 
uplatňovanie a transpozícia právnych 
predpisov Spoločenstva vrátane smernice 
2006/123/ES o službách na vnútornom 
trhu1;

v celosvetovom meradle; zdôrazňuje, že na 
tento účel je dôležité včasné a správne 
uplatňovanie;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. je presvedčený, že ambiciózna politika 
v oblasti podnikania, a to najmä európsky 
zákon o malých podnikoch, by mohla 
posilniť konkurencieschopnosť malých a 
stredných podnikov; žiada, aby 
nadchádzajúca iniciatíva pokrývala tiež 
potreby sektoru služieb a vyslovuje sa 
v prospech legislatívneho nástroja;

3. je presvedčený, že vyvážená politika 
v oblasti podnikania, a to najmä európsky 
zákon o malých podnikoch, by mohla 
posilniť konkurencieschopnosť malých 
a stredných podnikov; žiada, aby 
nadchádzajúca iniciatíva pokrývala tiež 
potreby sektora služieb, a vyslovuje sa 
v prospech legislatívneho nástroja;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Martí Grau i Segú

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. pripomína význam služieb pre európske 
hospodárstvo a vyjadruje znepokojenie 
nad stagnáciou v oblasti služieb v 
súčasnom kole rokovaní vo Svetovej 
obchodnej organizácii;

vypúšťa sa

                                               
1 Ú. v. EÚ L 376, 29.12.2006, s. 36.
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Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Martí Grau i Segú

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. poukazuje na to, že sloboda usadiť sa 
a voľný pohyb služieb nesmú členským 
štátom klásť povinnosť liberalizovať 
služby vo všeobecnom hospodárskom 
záujme ani privatizovať verejné subjekty, 
ktoré tento typ služieb poskytujú; tieto 
skutočnosti treba zohľadniť, aby sa 
zabezpečilo napredovanie v súčasnom 
kole rokovaní Svetovej obchodnej 
organizácie (WTO);

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. poznamenáva, že nedostatok 
kvalifikovaných pracovníkov je novou 
výzvou pre sektor služieb v Európe a že je 
potrebné vyvinúť opatrenia na riešenie 
tohto problému, okrem iného aj 
zjednodušením postupov súvisiacich 
s udeľovaním pracovných povolení;
dôrazne povzbudzuje členské štáty, aby 
presadzovali zásady flexiistoty, tak ako sa 
uvádzajú v uznesení Parlamentu 
o spoločných zásadách flexiistoty 
z 15. novembra 2007;

5. poznamenáva, že nedostatok 
kvalifikovaných pracovníkov je novou 
výzvou pre sektor služieb v Európe a že je 
potrebné vyvinúť opatrenia na riešenie 
tohto problému, okrem iného aj 
celoživotným vzdelávaním a odbornou 
prípravou pracovníkov;
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Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. domnieva sa, že na zabezpečenie 
dodržiavania práv pracovníkov v súvislosti 
s voľným pohybom služieb v EÚ je nutné 
bezodkladne uskutočniť revíziu smernice 
96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania služieb;

______________
Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Martí Grau i Segú

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. víta dôraz, ktorý Komisia kladie na 
zabezpečenie toho, aby spotrebitelia 
pocítili priaznivé účinky globalizácie;
zdôrazňuje skutočnosť, že spravodlivá 
súťaž v oblasti služieb má kľúčový význam 
pre zabezpečenie toho, aby mali 
spotrebitelia prospech z otvoreného 
európskeho trhu.

7. víta dôraz, ktorý Komisia kladie na 
zabezpečenie toho, aby spotrebitelia 
pocítili priaznivé účinky globalizácie, 
zatiaľ čo sa súčasne usiluje predísť 
niekedy negatívnym dôsledkom 
globalizácie, ktorá vedie k väčším 
nerovnostiam medzi jednotlivcami 
a napomáha koncentráciu bohatstva;
zdôrazňuje skutočnosť, že spravodlivá 
súťaž v oblasti služieb má kľúčový význam 
pre zabezpečenie toho, aby mali 
spotrebitelia prospech z otvoreného 
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európskeho trhu.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. víta dôraz, ktorý Komisia kladie na 
zabezpečenie toho, aby spotrebitelia 
pocítili priaznivé účinky globalizácie;
zdôrazňuje skutočnosť, že spravodlivá 
súťaž v oblasti služieb má kľúčový význam 
pre zabezpečenie toho, aby mali 
spotrebitelia prospech z otvoreného 
európskeho trhu.

7. víta dôraz, ktorý Komisia kladie na 
zabezpečenie toho, aby spotrebitelia 
pocítili priaznivé účinky globalizácie;
zdôrazňuje skutočnosť, že spravodlivá 
súťaž v oblasti služieb má v spojení 
s vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľov
kľúčový význam pre zabezpečenie toho, 
aby mali spotrebitelia prospech 
z otvoreného európskeho trhu.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že je potrebné prijať na 
úrovni Spoločenstva rámcovú smernicu 
o verejných službách, v ktorej sa zohľadní 
osobitná povaha verejných služieb a ktorá 
zabezpečí ich ochranu v prospech 
všetkých európskych občanov.

Or. el
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Martí Grau i Segú

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. obchod so službami sa v rámci 
jednotného trhu musí rozvíjať tak, aby sa 
zaručila sociálna súdržnosť v Európskej 
únii a aby sa zabezpečila vysoká kvalita 
verejných služieb, ako aj účinnejšie 
monitorovanie ich úrovne.

Or. es
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