
AM\838775CS.doc PE452.701v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro regionální rozvoj

2010/2053(INI)

11. 11. 2010

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 31

Návrh stanoviska
Filiz Hakaeva Hyusmenova
(PE448.822v01-00)

Provádění směrnice o službách 2006/123/ES
(2010/2053(INI))



PE452.701v01-00 2/19 AM\838775CS.doc

CS

AM_Com_NonLegOpinion



AM\838775CS.doc 3/19 PE452.701v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává potenciál směrnice o službách 
pro další integraci hospodářství EU a 
směřování k jednotnému trhu, neboť tato 
směrnice podporuje hospodářský růst a 
konkurenceschopnost a přispívá 
k zaměstnanosti a vytváření nových 
pracovních míst a služby tvoří významný 
podíl HDP a zaměstnanosti v EU; zastává 
názor, že v tomto smyslu může provádění
směrnice o službách posílit vzájemně 
prospěšný vztah mezi vnitřním trhem a 
politikou soudržnosti;

1. uznává potenciál směrnice o službách 
pro další integraci hospodářství EU a 
směřování k jednotnému trhu, neboť tato 
směrnice podporuje hospodářský růst a 
konkurenceschopnost a přispívá 
k zaměstnanosti a vytváření nových 
pracovních míst a služby tvoří významný 
podíl HDP a zaměstnanosti v EU; zastává 
názor, že urychlené provedení směrnice 
v souladu s předpisy ve všech členských 
státech je důležitou podmínkou pro 
dosažení cíle regionální 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti a 
může posílit vzájemně prospěšný vztah 
mezi vnitřním trhem a politikou 
soudržnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává potenciál směrnice o službách 
pro další integraci hospodářství EU a 
směřování k jednotnému trhu, neboť tato 
směrnice podporuje hospodářský růst a 
konkurenceschopnost a přispívá k 
zaměstnanosti a vytváření nových 
pracovních míst a služby tvoří významný 
podíl HDP a zaměstnanosti v EU; zastává 
názor, že v tomto smyslu může provádění 
směrnice o službách posílit vzájemně 
prospěšný vztah mezi vnitřním trhem a 

1. uznává potenciál směrnice o službách 
pro další integraci hospodářství EU a 
směřování k jednotnému trhu, neboť tato 
směrnice podporuje hospodářskou 
prosperitu a konkurenceschopnost a 
přispívá k zaměstnanosti a vytváření 
nových pracovních míst a služby tvoří 
významný podíl HDP a zaměstnanosti 
v EU; zastává názor, že v tomto smyslu 
může provádění směrnice o službách 
posílit vzájemně prospěšný vztah mezi 
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politikou soudržnosti; vnitřním trhem a politikou soudržnosti a 
zároveň přispět k odstranění stávající 
únavy jednotného trhu v odvětví služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává potenciál směrnice o službách 
pro další integraci hospodářství EU a 
směřování k jednotnému trhu, neboť tato 
směrnice podporuje hospodářský růst a 
konkurenceschopnost a přispívá 
k zaměstnanosti a vytváření nových 
pracovních míst a služby tvoří významný 
podíl HDP a zaměstnanosti v EU; zastává 
názor, že v tomto smyslu může provádění 
směrnice o službách posílit vzájemně 
prospěšný vztah mezi vnitřním trhem a 
politikou soudržnosti;

1. uznává potenciál směrnice o službách 
pro další integraci hospodářství EU a 
směřování k jednotnému trhu, neboť tato 
směrnice podporuje hospodářský růst a 
konkurenceschopnost a přispívá 
k zaměstnanosti a vytváření nových 
pracovních míst a služby tvoří významný 
podíl HDP a zaměstnanosti v EU; zastává 
názor, že v tomto smyslu může provádění 
směrnice o službách posílit vzájemně 
prospěšný vztah mezi vnitřním trhem a 
politikou soudržnosti a přispět k dosažení 
cílů strategie EU pro rok 2020;

Or. ro

Pozměňovací návrh 4
Jens Geier

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vítá skutečnost, že provádění směrnice 
o službách je prospěšné zejména pro 
hospodářství v regionech; připomíná, že 
v této souvislosti je třeba dbát na to, aby 
nedocházelo k podkopávání cíle „stejná 
odměna za stejnou práci na stejném 
místě“;
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Or. de

Pozměňovací návrh 5
Sabine Verheyen

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že informační systém pro 
vnitřní trh a jednotná kontaktní místa 
mohou tím, že vyžadují značnou 
administrativní spolupráci všech 
zúčastněných orgánů, vytvořit podmínky 
pro další interoperabilitu a propojení na 
celostátní, regionální a místní úrovni v celé 
EU; zastává názor, že je však nutné zajistit, 
aby nebyla na zúčastněné strany, zejména 
na orgány místní a regionální samosprávy, 
kladena další zátěž;

2. domnívá se, že informační systém pro 
vnitřní trh a jednotná kontaktní místa 
mohou tím, že vyžadují značnou 
administrativní spolupráci všech 
zúčastněných orgánů, vytvořit podmínky 
pro další interoperabilitu a propojení na 
celostátní, regionální a místní úrovni v celé 
EU; mají-li být administrativní postupy 
lépe přizpůsobeny potřebám lidí, je navíc 
třeba vyzvat jednotná kontaktní místa, aby 
dodržovala zásadu mnohojazyčnosti; 
v této souvislosti považuje za užitečné, aby 
jednotná kontaktní místa používala vedle 
příslušného úředního jazyka také 
angličtinu a případně jazyk země, která je 
jejich nebližším partnerem z hlediska 
hospodářské či – pokud to nelze 
jednoznačně určit – uzemní spolupráce;
zastává názor, že je však nutné zajistit, aby 
nebyla na zúčastněné strany, zejména na 
orgány místní a regionální samosprávy, 
kladena další zátěž;

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že informační systém pro 
vnitřní trh a jednotná kontaktní místa 
mohou tím, že vyžadují značnou 

2. domnívá se, že informační systém pro 
vnitřní trh a jednotná kontaktní místa 
mohou tím, že vyžadují značnou 
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administrativní spolupráci všech 
zúčastněných orgánů, vytvořit podmínky 
pro další interoperabilitu a propojení na 
celostátní, regionální a místní úrovni v celé 
EU; zastává názor, že je však nutné zajistit, 
aby nebyla na zúčastněné strany, zejména 
na orgány místní a regionální samosprávy, 
kladena další zátěž;

administrativní spolupráci všech 
zúčastněných orgánů, vytvořit podmínky 
pro další interoperabilitu a propojení na 
celostátní, regionální a místní úrovni v celé 
EU; zastává názor, že při stanovování 
pravidel a postupů, které mají zajistit 
jejich fungování, je nutná jistá míra 
flexibility s cílem dostát požadavkům 
vyplývajícím z regionálních rozdílů v EU; 
zastává názor, že je však nutné zajistit, aby
nebyla na zúčastněné strany, zejména na 
orgány místní a regionální samosprávy, 
kladena další zátěž;

Or. ro

Pozměňovací návrh 7
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že informační systém pro 
vnitřní trh a jednotná kontaktní místa 
mohou tím, že vyžadují značnou 
administrativní spolupráci všech 
zúčastněných orgánů, vytvořit podmínky
pro další interoperabilitu a propojení na 
celostátní, regionální a místní úrovni v celé 
EU; zastává názor, že je však nutné zajistit, 
aby nebyla na zúčastněné strany, zejména 
na orgány místní a regionální samosprávy, 
kladena další zátěž;

2. domnívá se, že informační systém pro 
vnitřní trh a jednotná kontaktní místa 
mohou tím, že vyžadují značnou 
administrativní spolupráci všech 
zúčastněných orgánů, vytvořit podmínky 
pro další interoperabilitu a propojení na 
celostátní, regionální a místní úrovni v celé 
EU; zastává názor, že je však nutné zajistit, 
aby nebyla na zúčastněné strany, zejména 
na orgány místní a regionální samosprávy, 
kladena další zátěž, a že by proto opatření 
měla být přijata ve vzájemné spolupráci a 
na základě skutečné diskuse na místní a 
regionální úrovni;

Or. ro

Pozměňovací návrh 8
Jens Geier

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že jednotná kontaktní 
místa by jako ústřední správní místa pro 
poskytovatele služeb měla mít podobu 
veřejné instituce, aby v úzkém kontaktu 
s odborovými organizacemi dohlížela na 
místě na práva a povinnosti 
zaměstnavatelů a zaměstnanců 
v regionech;

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že spolupráce mezi 
orgány veřejné správy členských států EU 
v rámci evropské sítě a vzájemná výměna 
informací o spolehlivosti poskytovatelů 
služeb je užitečná z hlediska odstranění 
dodatečných kontrol u přeshraničních 
činností; doporučuje vypracování kodexů 
chování, jež by poskytovatelům služeb, 
kteří se chtějí usadit v jiném členském 
státě EU, usnadnily v souladu s právními 
předpisy Společenství výkon jejich 
činnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 10
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. věří, že cíle směrnice o službách mohou 3. věří, že dosažení cílů směrnice 
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být postupně dosahovány již v blízké 
budoucnosti, což může být přínosem pro 
EU jako celek i pro její regiony, a 
provádění směrnice tak přispěje ke 
skutečné hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zdůrazňuje úlohu 
strukturálních fondů a dalších nástrojů 
financování při zajišťování přístupu 
k infrastruktuře jako např. dopravě, 
telekomunikacím a k výzkumu a inovacím 
a při zajišťování jejich dostupnosti, při 
zajišťování přístupu k veřejným statkům a 
službám v regionech, zejména v oblastech, 
které jsou investorsky neatraktivní, a při 
napomáhání sdílení osvědčených postupů 
v rámci poskytování klíčových služeb; 
požaduje v této souvislosti větší soudržnost 
a koordinaci všech politik;

o službách bude znamenat plošný přínos
pro EU jako celek i pro její regiony, a 
provádění směrnice tak přispěje ke 
skutečné hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. věří, že cíle směrnice o službách mohou 
být postupně dosahovány již v blízké 
budoucnosti, což může být přínosem pro 
EU jako celek i pro její regiony, a 
provádění směrnice tak přispěje ke 
skutečné hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zdůrazňuje úlohu 
strukturálních fondů a dalších nástrojů 
financování při zajišťování přístupu 
k infrastruktuře jako např. dopravě, 
telekomunikacím a k výzkumu a inovacím 
a při zajišťování jejich dostupnosti, při 
zajišťování přístupu k veřejným statkům a 
službám v regionech, zejména v oblastech, 
které jsou investorsky neatraktivní, a při 
napomáhání sdílení osvědčených postupů 
v rámci poskytování klíčových služeb; 
požaduje v této souvislosti větší soudržnost 

3. věří, že cíle směrnice o službách mohou 
být postupně dosahovány již v blízké 
budoucnosti, což může být přínosem pro 
EU jako celek i pro její regiony, a 
provádění směrnice tak přispěje ke 
skutečné hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zdůrazňuje úlohu 
strukturálních fondů a dalších nástrojů 
financování při zajišťování přístupu 
k infrastruktuře jako např. dopravě, 
telekomunikacím a k výzkumu a inovacím 
a při zajišťování jejich dostupnosti, při 
zajišťování přístupu k veřejným statkům a 
službám v regionech, zejména v oblastech, 
které jsou investorsky neatraktivní, a to 
tím, že se vytvoří a budou nabízet pobídky, 
které přispějí k větší atraktivitě těchto 
oblastí pro investory, a při napomáhání 
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a koordinaci všech politik; sdílení osvědčených postupů v rámci 
poskytování klíčových služeb; požaduje 
v této souvislosti větší soudržnost a 
koordinaci všech politik;

Or. ro

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

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. věří, že cíle směrnice o službách mohou 
být postupně dosahovány již v blízké 
budoucnosti, což může být přínosem pro 
EU jako celek i pro její regiony, a 
provádění směrnice tak přispěje ke 
skutečné hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zdůrazňuje úlohu 
strukturálních fondů a dalších nástrojů 
financování při zajišťování přístupu 
k infrastruktuře jako např. dopravě, 
telekomunikacím a k výzkumu a inovacím 
a při zajišťování jejich dostupnosti, při 
zajišťování přístupu k veřejným statkům a 
službám v regionech, zejména v oblastech, 
které jsou investorsky neatraktivní, a při 
napomáhání sdílení osvědčených postupů 
v rámci poskytování klíčových služeb; 
požaduje v této souvislosti větší soudržnost 
a koordinaci všech politik;

3. věří, že cíle směrnice o službách mohou 
být postupně dosahovány již v blízké 
budoucnosti, což může být přínosem pro 
EU jako celek i pro její regiony, a 
provádění směrnice tak přispěje ke 
skutečné hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zdůrazňuje úlohu 
strukturálních fondů a dalších nástrojů 
financování při zajišťování přístupu 
k infrastruktuře jako např. dopravě, 
telekomunikacím a k výzkumu a inovacím 
a při zajišťování jejich dostupnosti, při 
zajišťování přístupu k veřejným statkům a 
službám v regionech, zejména v oblastech, 
které mají větší obtíže s nalezením 
investorů, a při napomáhání sdílení 
osvědčených postupů v rámci poskytování 
klíčových služeb; požaduje v této 
souvislosti větší soudržnost a koordinaci 
všech politik;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 3 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. věří, že cíle směrnice o službách mohou 
být postupně dosahovány již v blízké 
budoucnosti, což může být přínosem pro 
EU jako celek i pro její regiony, a 
provádění směrnice tak přispěje ke 
skutečné hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zdůrazňuje úlohu 
strukturálních fondů a dalších nástrojů 
financování při zajišťování přístupu 
k infrastruktuře jako např. dopravě, 
telekomunikacím a k výzkumu a inovacím 
a při zajišťování jejich dostupnosti, při 
zajišťování přístupu k veřejným statkům a 
službám v regionech, zejména v oblastech, 
které jsou investorsky neatraktivní, a při 
napomáhání sdílení osvědčených postupů 
v rámci poskytování klíčových služeb; 
požaduje v této souvislosti větší soudržnost 
a koordinaci všech politik;

3. věří, že cíle směrnice o službách mohou 
být postupně dosahovány již v blízké 
budoucnosti, což může být přínosem pro 
EU jako celek i pro její regiony, a 
provádění směrnice tak přispěje ke 
skutečné hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zdůrazňuje úlohu 
strukturálních fondů a dalších nástrojů 
financování při zajišťování přístupu 
k infrastruktuře jako např. dopravě, 
telekomunikacím a k výzkumu, inovacím a 
vzdělávání a při zajišťování jejich 
dostupnosti, při zajišťování přístupu 
k veřejným statkům a službám v regionech, 
zejména v oblastech, které jsou investorsky 
neatraktivní, a při napomáhání sdílení 
osvědčených postupů v rámci poskytování 
klíčových služeb; požaduje v této 
souvislosti větší soudržnost a koordinaci 
všech politik;

Or. ro

Pozměňovací návrh 14
Sabine Verheyen

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že mají-li být 
administrativní postupy efektivnější, měly 
by mít orgány veřejné správy povinnost 
dodržovat zásadu mnohojazyčnosti, a 
používat tedy vedle svého vlastního jazyka 
také některý z ostatních úředních 
pracovních jazyků EU a pokud možno 
vybraný jazyk země, která je jejich 
nejbližším partnerem z hlediska 
hospodářské či – pokud to nelze určit –
územní spolupráce;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 15
Jens Geier, Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že mají-li být 
administrativní postupy efektivnější, měly 
by mít orgány veřejné správy povinnost 
dodržovat zásadu mnohojazyčnosti, a 
používat tedy vedle svého vlastního jazyka 
také některý z ostatních úředních 
pracovních jazyků EU a pokud možno 
vybraný jazyk země, která je jejich 
nejbližším partnerem z hlediska 
hospodářské či – pokud to nelze určit –
územní spolupráce;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že mají-li být 
administrativní postupy efektivnější, měly 
by mít orgány veřejné správy povinnost 
dodržovat zásadu mnohojazyčnosti, a 
používat tedy vedle svého vlastního jazyka 
také některý z ostatních úředních 
pracovních jazyků EU a pokud možno 
vybraný jazyk země, která je jejich 
nejbližším partnerem z hlediska 
hospodářské či – pokud to nelze určit –
územní spolupráce;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 17
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že mají-li být 
administrativní postupy efektivnější, měly 
by mít orgány veřejné správy povinnost 
dodržovat zásadu mnohojazyčnosti, a 
používat tedy vedle svého vlastního jazyka 
také některý z ostatních úředních 
pracovních jazyků EU a pokud možno 
vybraný jazyk země, která je jejich 
nejbližším partnerem z hlediska 
hospodářské či – pokud to nelze určit –
územní spolupráce;

4. zastává názor, že mají-li být 
administrativní postupy efektivnější, měly 
by orgány veřejné správy podporovat a 
upevňovat zásadu mnohojazyčnosti, a 
používat tedy vedle svého vlastního jazyka 
také některý z ostatních úředních 
pracovních jazyků EU a pokud možno 
vybraný jazyk země, která je jejich 
nejbližším partnerem z hlediska 
hospodářské či – pokud to nelze určit –
územní spolupráce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že mají-li být 
administrativní postupy efektivnější, měly 
by mít orgány veřejné správy povinnost 
dodržovat zásadu mnohojazyčnosti, a 
používat tedy vedle svého vlastního jazyka 
také některý z ostatních úředních 
pracovních jazyků EU a pokud možno 
vybraný jazyk země, která je jejich 
nejbližším partnerem z hlediska 
hospodářské či – pokud to nelze určit –
územní spolupráce;

4. zastává názor, že mají-li být 
administrativní postupy efektivnější, měly 
by orgány veřejné správy dodržovat zásadu 
mnohojazyčnosti, v této souvislosti 
považuje za smysluplné, aby jednotná 
kontaktní místa používala vedle 
příslušného úředního jazyka také angličtinu 
a případně jazyk země, která je jejich 
nebližším partnerem z hlediska 
hospodářské či – pokud to nelze určit –
uzemní spolupráce, a to prostřednictvím 
stávajících fór;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že mají-li být 
administrativní postupy efektivnější, měly 
by mít orgány veřejné správy povinnost 
dodržovat zásadu mnohojazyčnosti, a 
používat tedy vedle svého vlastního jazyka 
také některý z ostatních úředních 
pracovních jazyků EU a pokud možno 
vybraný jazyk země, která je jejich 
nejbližším partnerem z hlediska 
hospodářské či – pokud to nelze určit –
územní spolupráce;

4. zastává názor, že mají-li být 
administrativní postupy efektivnější, měly
by orgány veřejné správy být podněcovány 
k tomu, aby dodržovaly zásadu 
mnohojazyčnosti, a používat tedy vedle 
svého vlastního jazyka také některý 
z ostatních úředních pracovních jazyků EU 
a pokud možno vybraný jazyk země, která 
je jejich nejbližším partnerem z hlediska 
hospodářské či – pokud to nelze určit –
územní spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že mají-li být 
administrativní postupy efektivnější, měly 
by mít orgány veřejné správy povinnost 
dodržovat zásadu mnohojazyčnosti, a 
používat tedy vedle svého vlastního jazyka 
také některý z ostatních úředních 
pracovních jazyků EU a pokud možno 
vybraný jazyk země, která je jejich 
nejbližším partnerem z hlediska 
hospodářské či – pokud to nelze určit –
územní spolupráce;

4. zastává názor, že mají-li být 
administrativní postupy efektivnější, měly 
by mít orgány veřejné správy povinnost 
dodržovat zásadu mnohojazyčnosti, v této 
souvislosti považuje za smysluplné, aby 
jednotná kontaktní místa používala vedle 
příslušného úředního jazyka také angličtinu 
a případně jazyk země, která je jejich 
nebližším partnerem z hlediska 
hospodářské či – pokud to nelze určit –
uzemní spolupráce, s cílem umožnit 
účinnou, přímou a rychlou komunikaci 
v rámci této spolupráce;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 21
Jens Geier, Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. je toho názoru, že administrativní 
postupy musí být efektivnější; považuje 
v této souvislosti za účelné, aby spolu 
jednotná kontaktní místa úzce 
spolupracovala, a umožnila tak výměnu 
zkušeností s přeshraničními službami 
v různých regionech Evropy;

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby účinně sledovala a 
již od počátku vyhodnocovala dopad 
směrnice na regiony a aby zjišťovala, kde 
je zapotřebí infrastruktury, vzdělávání, 
výzkumu a inovací, a zajistila tak efektivní 
koordinaci všech politik, zejména nástrojů 
politiky soudržnosti, a aby případně 
provedla potřebné úpravy na regionální 
a místní úrovni;

5. žádá Komisi, aby účinně sledovala a již 
od počátku vyhodnocovala dopad směrnice 
na regiony a aby zajistila efektivní 
koordinaci všech opatření v souvislosti 
s uplatňováním této směrnice;

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 5 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby účinně sledovala a 
již od počátku vyhodnocovala dopad 
směrnice na regiony a aby zjišťovala, kde 
je zapotřebí infrastruktury, vzdělávání, 
výzkumu a inovací, a zajistila tak efektivní 
koordinaci všech politik, zejména nástrojů 
politiky soudržnosti, a aby případně 
provedla potřebné úpravy na regionální a 
místní úrovni;

5. vyzývá Komisi, aby účinně sledovala a 
již od počátku vyhodnocovala dopad 
směrnice na regiony a aby zjišťovala, kde 
je zapotřebí infrastruktury, vzdělávání, 
výzkumu a inovací, a zajistila tak efektivní 
koordinaci všech politik, zejména nástrojů 
politiky soudržnosti, a aby případně 
provedla potřebné úpravy na regionální a 
místní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
podporovala informační kampaně 
zaměřené na orgány místní a regionální 
samosprávy týkající se uplatňování této 
směrnice, a zajistila tak dosažení jejích 
cílů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 24
Sabine Verheyen

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. očekává, že směrnice o službách může 
ve skutečnosti vést ke snížení 
administrativní zátěže, především pro malé 
a střední podniky, které v oblasti 
poskytování služeb převládají;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
snížily administrativní zátěž pro orgány 
místní a regionální samosprávy 
v souvislosti se stávající oznamovací 
povinností při změně stanov; očekává, že 
směrnice o službách může ve skutečnosti 
vést ke snížení administrativní zátěže, 
především pro malé a střední podniky, 
které v oblasti poskytování služeb 
převládají;

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 6 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. očekává, že směrnice o službách může 
ve skutečnosti vést ke snížení 
administrativní zátěže, především pro malé 
a střední podniky, které v oblasti 
poskytování služeb převládají;

6. očekává, že směrnice o službách může 
ve skutečnosti vést ke snížení 
administrativní zátěže, především pro malé 
a střední podniky, které v oblasti 
poskytování služeb převládají, v důsledku 
čehož budou moci vzniknout další služby 
ve venkovských, v odlehlých nebo 
periferních oblastech, zejména služby 
obecného zájmu a služby, jejichž účelem 
je začleňování osob do společnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 26
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. očekává, že směrnice o službách může 
ve skutečnosti vést ke snížení 
administrativní zátěže, především pro malé 
a střední podniky, které v oblasti 
poskytování služeb převládají;

6. očekává, že směrnice o službách může 
ve skutečnosti vést ke snížení 
administrativní zátěže, především pro malé 
a střední podniky, které v oblasti 
poskytování služeb převládají; podporuje 
provádění národních strategií na podporu 
inovativních malých a středních podniků, 
které jsou nejvíce postiženy dopady 
hospodářské a finanční krize;

Or. ro

Pozměňovací návrh 27
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. očekává, že směrnice o službách může 
ve skutečnosti vést ke snížení 

6. očekává, že směrnice o službách může 
ve skutečnosti vést ke snížení 
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administrativní zátěže, především pro malé 
a střední podniky, které v oblasti 
poskytování služeb převládají;

administrativní zátěže a omezení případů 
právní nejistoty, především pro malé a 
střední podniky, které v oblasti 
poskytování služeb převládají;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Jens Geier, Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na to, že služby obecného 
zájmu mohou a musí být regulovány 
v místě, kde vznikají a kde jsou 
ku prospěchu občanům; žádá proto, 
aby bylo obcím ponecháno dostatečně 
velké pole působnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Jens Geier

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá příslušné subjekty, aby zajistily 
účinnou kontrolu financování 
poskytovatelů služeb v regionech; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že má-li být 
kontrolní systém účinný, je nezbytná 
ohlašovací povinnost pro každého 
zaměstnance, který je vyslán do jiného 
členského státu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 30
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. trvá na tom, že je nezbytné řádně a 
důkladně sledovat, zda jsou uplatňována 
omezení stanovená směrnicí v souvislosti 
se službami obecného hospodářského 
zájmu, přičemž je nutné respektovat 
rozdělení pravomocí mezi Komisí a 
členskými státy.

7. trvá na tom, že je nezbytné řádně a 
důkladně sledovat, zda jsou uplatňována 
omezení stanovená směrnicí v souvislosti 
se službami obecného hospodářského 
zájmu, přičemž je nutné respektovat 
rozdělení pravomocí mezi Komisí a 
členskými státy; poukazuje na to, že touto 
směrnicí není dotčeno právo členských 
států stanovit v souladu s právními 
předpisy Společenství, které služby se 
považují za služby obecného 
hospodářského zájmu, jak by tyto služby 
měly být s ohledem na předpisy o státní 
podpoře organizovány a financovány a 
jaké konkrétní povinnosti by se na ně 
měly vztahovat.

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Sabine Verheyen

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. žádá, aby i při provádění směrnice 
o službách byl ve větší míře zohledňován 
základní princip místní samosprávy a aby 
se minimalizovala administrativní zátěž a 
odstranily překážky omezující svobodné 
rozhodování na místní úrovni o službách 
všeobecného hospodářského zájmu.

Or. de
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