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Изменение 1
Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. признава потенциала на Директивата 
за услугите за по-нататъшната 
интеграция на икономиката на ЕС и за 
повторното активизиране на единния 
пазар чрез засилване на икономическия 
растеж и конкурентоспособността, и 
чрез оказване на принос за заетостта и 
създаването на работни места, като се 
има предвид, че услугите създават 
значителен дял от БВП и заетостта в ЕС; 
в този смисъл счита, че прилагането 
на директивата може да засили взаимно 
укрепващото се отношение между 
вътрешния пазар и политиката на 
сближаване;

1. признава потенциала на Директивата 
за услугите за по-нататъшната 
интеграция на икономиката на ЕС и за 
повторното активизиране на единния 
пазар чрез засилване на икономическия 
растеж и конкурентоспособността, и 
чрез оказване на принос за заетостта и 
създаването на работни места, като се 
има предвид, че услугите създават 
значителен дял от БВП и заетостта в ЕС; 
счита, че бързото и законосъобразно 
прилагане на директивата във всички 
държави-членки е важно условие за 
постигането на целта за регионална 
конкурентоспособност и заетост и че 
то може да засили взаимно 
укрепващото се отношение между 
вътрешния пазар и политиката на 
сближаване;

Or. de

Изменение 2
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. признава потенциала на Директивата 
за услугите за по-нататъшната 
интеграция на икономиката на ЕС и за 
повторното активизиране на единния 
пазар чрез засилване на икономическия 
растеж и конкурентоспособността, и 
чрез оказване на принос за заетостта и 
създаването на работни места, като се 

1. признава потенциала на Директивата 
за услугите за по-нататъшната 
интеграция на икономиката на ЕС и за 
повторното активизиране на единния 
пазар чрез засилване на икономическия 
просперитет и 
конкурентоспособността, и чрез 
оказване на принос за заетостта и 
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има предвид, че услугите създават 
значителен дял от БВП и заетостта в ЕС; 
в този смисъл счита, че прилагането на 
директивата може да засили взаимно 
укрепващото се отношение между 
вътрешния пазар и политиката на 
сближаване;

създаването на работни места, като се 
има предвид, че услугите създават 
значителен дял от БВП и заетостта в ЕС; 
в този смисъл счита, че прилагането на 
директивата може да засили взаимно 
укрепващото се отношение между 
вътрешния пазар и политиката на 
сближаване, като същевременно 
служи за премахването на липсата на 
енергичност във връзка с единния 
пазар в сектора на услугите;

Or. en

Изменение 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. признава потенциала на Директивата 
за услугите за по-нататъшната 
интеграция на икономиката на ЕС и за 
повторното активизиране на единния 
пазар чрез засилване на икономическия 
растеж и конкурентоспособността, и 
чрез оказване на принос за заетостта и 
създаването на работни места, като се 
има предвид, че услугите създават 
значителен дял от БВП и заетостта в ЕС; 
в този смисъл счита, че прилагането на 
директивата може да засили взаимно 
укрепващото се отношение между 
вътрешния пазар и политиката на 
сближаване;

1. признава потенциала на Директивата 
за услугите за по-нататъшната 
интеграция на икономиката на ЕС и за 
повторното активизиране на единния 
пазар чрез засилване на икономическия 
растеж и конкурентоспособността, и 
чрез оказване на принос за заетостта и 
създаването на работни места, като се 
има предвид, че услугите създават 
значителен дял от БВП и заетостта в ЕС; 
в този смисъл счита, че прилагането на 
директивата може да засили взаимно 
укрепващото се отношение между 
вътрешния пазар и политиката на 
сближаване и може да допринесе за 
изпълнение на целите на 
Стратегията ЕС 2020;

Or. ro
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Изменение 4
Jens Geier

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. приветства факта, че 
икономиката в регионите в частност 
извлича ползи от прилагането на 
Директивата за услугите; припомня, 
че в този контекст трябва да се 
обърне внимание на това целта за 
„равно заплащане за равен труд на 
едно и също място“ да не бъде 
подкопана;

Or. de

Изменение 5
Sabine Verheyen

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. счита, че информационната система 
за вътрешния пазар и пунктовете за 
единен контакт могат да проправят път 
за по-нататъшна оперативна 
съвместимост и свързване в мрежа на 
национално, регионално и местно 
равнище в рамките на ЕС, тъй като 
изисква полагането на повече усилия за 
постигане на административно 
сътрудничество между всички 
участващи органи; все пак смята, че е 
необходимо да се гарантира, че това 
няма да наложи допълнителни тежести 
върху засегнатите страни, най-вече 
местните и регионални органи на 
управление;

2. счита, че информационната система 
за вътрешния пазар и пунктовете за 
единен контакт могат да проправят път 
за по-нататъшна оперативна 
съвместимост и свързване в мрежа на 
национално, регионално и местно 
равнище в рамките на ЕС, тъй като 
изисква полагането на повече усилия за 
постигане на административно 
сътрудничество между всички 
участващи органи; освен това счита, 
че от единичните звена (за 
„обслужване на едно гише“) следва да 
се изисква да спазват принципа на 
многоезичието, така че 
административните процедури да се 
основават в по-голяма степен на 
потребностите; във връзка с това 
счита за целесъобразно единичните 
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звена (за „обслужване на едно гише“) 
да използват, в допълнение към 
съответния официален език, 
английски език и, ако е възможно, език 
на страната, представляваща най-
близкият икономически партньор, 
или ако това не може да се установи 
по еднозначен начин, най-близкият 
партньор в областта на 
териториалното сътрудничество;
все пак смята, че е необходимо да се 
гарантира, че това няма да наложи 
допълнителни тежести върху 
засегнатите страни, най-вече местните и 
регионални органи на управление;

Or. de

Изменение 6
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. счита, че информационната система 
за вътрешния пазар и пунктовете за 
единен контакт могат да проправят път 
за по-нататъшна оперативна 
съвместимост и свързване в мрежа на 
национално, регионално и местно 
равнище в рамките на ЕС, тъй като 
изисква полагането на повече усилия за 
постигане на административно 
сътрудничество между всички 
участващи органи; все пак смята, че е 
необходимо да се гарантира, че това 
няма да наложи допълнителни тежести 
върху засегнатите страни, най-вече 
местните и регионални органи на 
управление;

2. счита, че информационната система 
за вътрешния пазар и пунктовете за 
единен контакт могат да проправят път 
за по-нататъшна оперативна 
съвместимост и свързване в мрежа на 
национално, регионално и местно 
равнище в рамките на ЕС, тъй като 
изисква полагането на повече усилия за 
постигане на административно 
сътрудничество между всички 
участващи органи; подкрепя факта, че 
установяването на правила и 
процедури за функционирането им би 
следвало да позволи степен на 
гъвкавост, която да отговоря на 
потребностите от регионално 
многообразие на равнище  ЕС;  все пак 
смята, че е необходимо да се гарантира, 
че това няма да наложи допълнителни 
тежести върху засегнатите страни, най-
вече местните и регионални органи на 
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управление;

Or. ro

Изменение 7
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. счита, че информационната система 
за вътрешния пазар и пунктовете за 
единен контакт могат да проправят път 
за по-нататъшна оперативна 
съвместимост и свързване в мрежа на 
национално, регионално и местно 
равнище в рамките на ЕС, тъй като 
изисква полагането на повече усилия за 
постигане на административно 
сътрудничество между всички 
участващи органи; все пак смята, че е 
необходимо да се гарантира, че това 
няма да наложи допълнителни тежести 
върху засегнатите страни, най-вече 
местните и регионални органи на 
управление;

2. счита, че информационната система 
за вътрешния пазар и пунктовете за 
единен контакт могат да проправят път 
за по-нататъшна оперативна 
съвместимост и свързване в мрежа на 
национално, регионално и местно 
равнище в рамките на ЕС, тъй като 
изисква полагането на повече усилия за 
постигане на административно 
сътрудничество между всички 
участващи органи; все пак смята, че е 
необходимо да се гарантира, че това 
няма да наложи допълнителни тежести 
върху засегнатите страни, най-вече 
местните и регионални органи на 
управление, и поради това мерките 
следва да се приемат в партньорство 
и след провеждането на истинска 
дискусия на местно и регионално 
равнище;

Or. ro

Изменение 8
Jens Geier

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2а. отбелязва, че единичните звена за 
„обслужване на едно гише“ на 
доставчиците на услуги следва да се 
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създават като публични органи, за да 
разглеждат на място правата и 
задълженията на работодателите и 
работниците в регионите в тясно 
сътрудничество с профсъюзите;

Or. de

Изменение 9
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. счита за полезно 
сътрудничеството в рамките на 
европейска мрежа на органите на 
държавите от ЕС, взаимния обмен на 
информация относно репутацията на 
доставчиците на услуги с оглед 
премахване на допълнителните 
проверки за трансграничните 
дейности; насърчава изработването 
на етични кодекси за улесняване на 
дейността на доставчиците на 
услуги, които желаят да се 
установят в друга държава на ЕС в 
съответствие с общностното 
законодателство;

Or. ro

Изменение 10
Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. изразява надежда, че в близко бъдеще 
ще може да започне постигането на 
целите на директивата и че целият 
ЕС и неговите региони ще могат да се 

3. изразява надежда, че целият ЕС и 
всички негови региони ще могат да се 
възползват от постигането на целите 
на директивата, като по този начин 
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възползват, като по този начин 
допринесат за реално икономическо, 
социално и териториално сближаване;
подчертава ролята на структурните 
фондове и другите финансови 
инструменти за осигуряване на 
достъп и гарантиране на наличието 
на транспортна, 
телекомуникационна и 
изследователска инфраструктура, 
както и на инфраструктура в 
областта на иновациите, за 
осигуряване на достъп до обществени 
блага и услуги в регионите, най-вече в 
непривлекателни за инвеститорите 
зони и за оказване на помощ при 
насърчаването на обмена на добри 
практики при доставянето на услуги 
от ключово значение; в този 
контекст изисква повече сближаване 
и координация между всички 
политики;

допринесат за реално икономическо, 
социално и териториално сближаване;

Or. de

Изменение 11
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. изразява надежда, че в близко бъдеще 
ще може да започне постигането на 
целите на директивата и че целият ЕС и 
неговите региони ще могат да се 
възползват, като по този начин 
допринесат за реално икономическо, 
социално и териториално сближаване; 
подчертава ролята на структурните 
фондове и другите финансови 
инструменти за осигуряване на достъп и 
гарантиране на наличието на 
транспортна, телекомуникационна и 
изследователска инфраструктура, както 
и на инфраструктура в областта на 

3. изразява надежда, че в близко бъдеще 
ще може да започне постигането на 
целите на директивата и че целият ЕС и 
неговите региони ще могат да се 
възползват, като по този начин 
допринесат за реално икономическо, 
социално и териториално сближаване; 
подчертава ролята на структурните 
фондове и другите финансови 
инструменти за осигуряване на достъп и 
гарантиране на наличието на 
транспортна, телекомуникационна и 
изследователска инфраструктура, както
и на инфраструктура в областта на 
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иновациите, за осигуряване на достъп 
до обществени блага и услуги в 
регионите, най-вече в непривлекателни 
за инвеститорите зони и за оказване на 
помощ при насърчаването на обмена на 
добри практики при доставянето на 
услуги от ключово значение; в този 
контекст изисква повече сближаване и 
координация между всички политики;

иновациите, за осигуряване на достъп 
до обществени блага и услуги в 
регионите, най-вече в непривлекателни 
за инвеститорите зони чрез определяне 
и предоставяне на стимули с оглед 
привличането им в тези зони, и за 
оказване на помощ при насърчаването 
на обмена на добри практики при 
доставянето на услуги от ключово 
значение; в този контекст изисква 
повече сближаване и координация 
между всички политики;

Or. ro

Изменение 12
Sophie Auconie; Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. изразява надежда, че в близко бъдеще 
ще може да започне постигането на 
целите на директивата и че целият ЕС и 
неговите региони ще могат да се 
възползват, като по този начин 
допринесат за реално икономическо, 
социално и териториално сближаване; 
подчертава ролята на структурните 
фондове и другите финансови 
инструменти за осигуряване на достъп и 
гарантиране на наличието на 
транспортна, телекомуникационна и 
изследователска инфраструктура, както 
и на инфраструктура в областта на 
иновациите, за осигуряване на достъп 
до обществени блага и услуги в 
регионите, най-вече в непривлекателни 
за инвеститорите зони и за оказване на 
помощ при насърчаването на обмена на 
добри практики при доставянето на 
услуги от ключово значение; в този 
контекст изисква повече сближаване и 
координация между всички политики;

3. изразява надежда, че в близко бъдеще 
ще може да започне постигането на 
целите на директивата и че целият ЕС и 
неговите региони ще могат да се 
възползват, като по този начин 
допринесат за реално икономическо, 
социално и териториално сближаване; 
подчертава ролята на структурните 
фондове и другите финансови 
инструменти за осигуряване на достъп и 
гарантиране на наличието на 
транспортна, телекомуникационна и 
изследователска инфраструктура, както 
и на инфраструктура в областта на 
иновациите, за осигуряване на достъп 
до обществени блага и услуги в 
регионите, най-вече в зоните, които 
срещат най-много трудности при 
привличането на инвеститорите и за 
оказване на помощ при насърчаването 
на обмена на добри практики при 
доставянето на услуги от ключово 
значение; в този контекст изисква 
повече сближаване и координация 
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между всички политики;

Or. fr

Изменение 13
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. изразява надежда, че в близко бъдеще 
ще може да започне постигането на 
целите на директивата и че целият ЕС и 
неговите региони ще могат да се 
възползват, като по този начин 
допринесат за реално икономическо, 
социално и териториално сближаване; 
подчертава ролята на структурните 
фондове и другите финансови 
инструменти за осигуряване на достъп и 
гарантиране на наличието на 
транспортна, телекомуникационна и 
изследователска инфраструктура, както 
и на инфраструктура в областта на 
иновациите, за осигуряване на достъп 
до обществени блага и услуги в 
регионите, най-вече в непривлекателни 
за инвеститорите зони и за оказване на 
помощ при насърчаването на обмена на 
добри практики при доставянето на 
услуги от ключово значение; в този 
контекст изисква повече сближаване и 
координация между всички политики;

3. изразява надежда, че в близко бъдеще 
ще може да започне постигането на 
целите на директивата и че целият ЕС и 
неговите региони ще могат да се 
възползват, като по този начин 
допринесат за реално икономическо, 
социално и териториално сближаване; 
подчертава ролята на структурните 
фондове и другите финансови 
инструменти за осигуряване на достъп и 
гарантиране на наличието на 
транспортна, телекомуникационна и 
изследователска инфраструктура, както 
и на инфраструктура в областта на 
иновациите и образованието, за 
осигуряване на достъп до обществени 
блага и услуги в регионите, най-вече в 
непривлекателни за инвеститорите зони 
и за оказване на помощ при 
насърчаването на обмена на добри 
практики при доставянето на услуги от 
ключово значение; в този контекст 
изисква повече сближаване и 
координация между всички политики;

Or. ro

Изменение 14
Sabine Verheyen

Проектостановище
Параграф 4 
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Проектостановище Изменение

4. счита, че с оглед на засилването на 
ефикасността на 
административните процедури, 
държавните органи следва да бъдат 
задължени да спазват принципа на 
многоезичието, като използват освен 
родния си език един от официалните 
работни езици на ЕС и, ако е 
възможно, по избор, език на 
страната, представляваща най-
близкият икономически партньор, 
или ако това е невъзможно, най-
близкият партньор в областта на 
териториалното сътрудничество;

заличава се

Or. de

Изменение 15
Jens Geier, Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че с оглед на засилването на 
ефикасността на 
административните процедури, 
държавните органи следва да бъдат 
задължени да спазват принципа на 
многоезичието, като използват освен 
родния си език един от официалните 
работни езици на ЕС и, ако е 
възможно, по избор, език на 
страната, представляваща най-
близкият икономически партньор, 
или ако това е невъзможно, най-
близкият партньор в областта на 
териториалното сътрудничество;

заличава се

Or. de
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Изменение 16
Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че с оглед на засилването на 
ефикасността на 
административните процедури, 
държавните органи следва да бъдат 
задължени да спазват принципа на 
многоезичието, като използват освен 
родния си език един от официалните 
работни езици на ЕС и, ако е 
възможно, по избор, език на 
страната, представляваща най-
близкият икономически партньор, 
или ако това е невъзможно, най-
близкият партньор в областта на 
териториалното сътрудничество;

заличава се

Or. de

Изменение 17
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че с оглед на засилването на 
ефикасността на административните 
процедури, държавните органи следва 
да бъдат задължени да спазват 
принципа на многоезичието, като 
използват освен родния си език един от 
официалните работни езици на ЕС и, 
ако е възможно, по избор, език на 
страната, представляваща най-близкият 
икономически партньор, или ако това е 
невъзможно, най-близкият партньор в 
областта на териториалното 
сътрудничество;

4. счита, че с оглед на засилването на 
ефикасността на административните 
процедури, държавните органи следва 
да насърчават и укрепват
многоезичието, като използват освен 
родния си език един от официалните 
работни езици на ЕС и, ако е възможно, 
по избор, език на страната, 
представляваща най-близкият 
икономически партньор, или ако това е 
невъзможно, най-близкият партньор в 
областта на териториалното 
сътрудничество;
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Or. fr

Изменение 18
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че с оглед на засилването на 
ефикасността на административните 
процедури, държавните органи следва 
да бъдат задължени да спазват 
принципа на многоезичието, като 
използват освен родния си език един от 
официалните работни езици на ЕС и, 
ако е възможно, по избор, език на 
страната, представляваща най-близкият 
икономически партньор, или ако това е 
невъзможно, най-близкият партньор в 
областта на териториалното 
сътрудничество;

4. счита, че с оглед на засилването на 
ефикасността на административните 
процедури, държавните органи следва 
да спазват принципа на многоезичието, 
като използват освен родния си език 
един от официалните работни езици на 
ЕС и, ако е възможно, по избор, език на 
страната, представляваща най-близкият 
икономически партньор, или ако това е 
невъзможно, най-близкият партньор в 
областта на териториалното 
сътрудничество чрез установени 
платформи за подкрепа;

Or. en

Изменение 19
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че с оглед на засилването на 
ефикасността на административните 
процедури, държавните органи следва 
да бъдат задължени да спазват 
принципа на многоезичието, като 
използват освен родния си език един от 
официалните работни езици на ЕС и, 
ако е възможно, по избор, език на 
страната, представляваща най-близкият 
икономически партньор, или ако това е 
невъзможно, най-близкият партньор в 
областта на териториалното 

4. счита, че с оглед на засилването на 
ефикасността на административните 
процедури, държавните органи следва 
да бъдат насърчавани да спазват 
принципа на многоезичието, като 
използват освен родния си език един от 
официалните работни езици на ЕС и, 
ако е възможно, по избор, език на 
страната, представляваща най-близкият 
икономически партньор, или ако това е 
невъзможно, най-близкият партньор в 
областта на териториалното 
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сътрудничество; сътрудничество;

Or. en

Изменение 20
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че с оглед на засилването на 
ефикасността на административните 
процедури, държавните органи следва 
да бъдат задължени да спазват принципа 
на многоезичието, като използват освен 
родния си език един от официалните 
работни езици на ЕС и, ако е възможно, 
по избор, език на страната, 
представляваща най-близкият 
икономически партньор, или ако това е 
невъзможно, най-близкият партньор в 
областта на териториалното 
сътрудничество;

4. счита, че с оглед на засилването на 
ефикасността на административните 
процедури, държавните органи следва 
да бъдат задължени да спазват принципа 
на многоезичието, като използват освен 
родния си език един от официалните 
работни езици на ЕС и, ако е възможно, 
по избор, език на страната, 
представляваща най-близкият 
икономически партньор, като улеснят 
ефикасна, директна и бърза 
комуникация, или ако това е 
невъзможно, най-близкият партньор в 
областта на териториалното 
сътрудничество;

Or. ro

Изменение 21
Jens Geier, Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4а. счита, че административните 
процедури трябва да станат по-
ефективни; във връзка с това счита 
за целесъобразно установяването на 
тясно сътрудничество между 
единичните звена (за „обслужване на 
едно гише“), така че да може да се 
извършва обмен на опита, свързан с 
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трансграничните услуги в различните 
региони на Европа;

Or. de

Изменение 22
Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията ефективно да 
наблюдава и оценява от самото начало 
въздействието на директивата в 
регионите и да гарантира ефективната 
координация на всички политики, най-
вече на инструментите на 
политиката за сближаване, като 
определя потребностите от 
инфраструктура, обучение, 
изследвания и иновации, и като внася 
всички необходими изменения на 
регионално и местно равнище;

5. призовава Комисията ефективно да 
наблюдава и оценява от самото начало 
въздействието на директивата в 
регионите и да гарантира ефективната 
координация на всички политики, 
свързани с прилагането на 
настоящата директива;

Or. de

Изменение 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията ефективно да 
наблюдава и оценява от самото начало 
въздействието на директивата в 
регионите и да гарантира ефективната 
координация на всички политики, най-
вече на инструментите на политиката за 
сближаване, като определя 
потребностите от инфраструктура, 
обучение, изследвания и иновации, и 
като внася всички необходими 

5. призовава Комисията ефективно да 
наблюдава и оценява от самото начало 
въздействието на директивата в 
регионите и да гарантира ефективната 
координация на всички политики, най-
вече на инструментите на политиката за 
сближаване, като определя 
потребностите от инфраструктура, 
обучение, изследвания и иновации, и 
като внася всички необходими 
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изменения на регионално и местно 
равнище;

изменения на регионално и местно 
равнище; призовава Комисията да 
подкрепя провеждането на 
информационни кампании за 
местните и регионални органи 
относно прилагането на 
директивата, с оглед постигането на 
нейните цели;

Or. ro

Изменение 24
Sabine Verheyen

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. изразява очакване директивата да 
успее фактически да постигне 
намаляване на административните 
тежести, най-вече на тези, засягащи 
МСП, които преобладават в областта на 
услугите;

6. призовава Комисията и държавите-
членки да намалят бюрократичните 
административни тежести за 
местните и регионалните органи, 
свързани със съществуващото 
задължение за нотифициране на 
промените в устава; изразява очакване 
директивата да успее фактически да 
постигне намаляване на 
административните тежести, най-вече 
на тези, засягащи МСП, които 
преобладават в областта на услугите;

Or. de

Изменение 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. изразява очакване директивата да 
успее фактически да постигне 
намаляване на административните 
тежести, най-вече на тези, засягащи 

6. изразява очакване директивата да 
успее фактически да постигне 
намаляване на административните 
тежести, най-вече на тези, засягащи 



PE452.701v01-00 18/21 AM\838775BG.doc

BG

МСП, които преобладават в областта на 
услугите;

МСП, които преобладават в областта на 
услугите; с цел развитието на 
допълнителни услуги в селските, 
изолирани или отдалечени райони, 
като се осигури предимство на 
услугите от общ интерес и услугите, 
свързани със социалната интеграция;

Or. ro

Изменение 26
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. изразява очакване директивата да 
успее фактически да постигне 
намаляване на административните 
тежести, най-вече на тези, засягащи 
МСП, които преобладават в областта на 
услугите;

6. изразява очакване директивата да 
успее фактически да постигне 
намаляване на административните 
тежести, най-вече на тези, засягащи 
МСП, които преобладават в областта на 
услугите; подкрепя осъществяването 
на национални стратегии, насочени 
към  подкрепа на МСП в областта на 
иновациите, засегнати в най-голяма 
степен от последиците от 
икономическата и финансова криза;

Or. ro

Изменение 27
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. изразява очакване директивата да 
успее фактически да постигне 
намаляване на административните 
тежести, най-вече на тези, засягащи 
МСП, които преобладават в областта на
услугите;

6. изразява очакване директивата да 
успее фактически да постигне 
намаляване на административните 
тежести и на случаите на правна 
несигурност, най-вече на тези, 
засягащи МСП, които преобладават в 
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областта на услугите;

Or. en

Изменение 28
Jens Geier, Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6а. посочва, че услугите от общ 
интерес могат и трябва да бъдат 
регулирани на мястото, където 
възникват и където гражданите се 
ползват от тях; следователно 
призовава общините да разполагат с 
достатъчна свобода на действие;

Or. de

Изменение 29
Jens Geier

Проектостановище
Параграф 6 б (нов) 

Проектостановище Изменение

6б. призовава компетентните органи 
да гарантират ефективен контрол на 
финансирането на доставчиците на 
услуги в регионите; във връзка с това 
подчертава, че задължението за 
нотифициране за всеки работник, 
командирован в друга държава-членка, 
е необходимо за система на 
ефективен контрол;

Or. de
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Изменение 30
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. призовава за подходящо и детайлно 
наблюдение на прилагането на 
предвидените в директивата 
ограничения по отношение на услугите 
от общ икономически интерес, при 
спазване на разделението на 
правомощията с държавите-членки.

7. призовава за подходящо и детайлно 
наблюдение на прилагането на 
предвидените в директивата 
ограничения по отношение на услугите 
от общ икономически интерес, при 
спазване на разделението на 
правомощията с държавите-членки; 
припомня, че директивата не засяга 
свободата на държавите-членки да 
определят, в съответствие с 
общностното право, какво за тях са 
услуги от общ икономически интерес, 
как се организират и финансират 
такива услуги, в съответствие с 
правилата за държавните помощи 
или специалните  задължения, с 
които са обвързани. 

Or. fr

Изменение 31
Sabine Verheyen

Проектостановище
Параграф 7 a (нов) 

Проектостановище Изменение

7а. призовава да се обръща по-голямо 
внимание на основния принцип на 
местно самоуправление и при 
прилагането на Директивата за 
услугите, както и да се избягват във 
възможно най-голяма степен 
бюрократичните административни 
тежести и ограниченията върху 
правомощията за вземане на решения 
на местно равнище по отношение на 
услугите от общ интерес;
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