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Pakeitimas 1
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad Paslaugų direktyva, 
skatindama ekonomikos augimą ir 
konkurencingumą ir prisidėdama prie 
užimtumo bei naujų darbo vietų kūrimo, 
nes paslaugos užtikrina didelę dalį BVP ir 
užimtumo ES, teikia daug galimybių 
tolesnės ES ekonomikos integracijos ir 
bendrosios rinkos atgaivinimo srityse; 
mano, kad šiuo atžvilgiu direktyvos 
įgyvendinimas gali sustiprinti vidaus 
rinkos ir sanglaudos politikos tarpusavio 
ryšį;

1. pripažįsta, kad Paslaugų direktyva, 
skatindama ekonomikos augimą ir 
konkurencingumą ir prisidėdama prie 
užimtumo bei naujų darbo vietų kūrimo, 
nes paslaugos užtikrina didelę dalį BVP ir 
užimtumo ES, teikia daug galimybių 
tolesnės ES ekonomikos integracijos ir 
bendrosios rinkos atgaivinimo srityse; 
mano, kad greitas ir taisykles atitinkantis 
direktyvos įgyvendinimas visose valstybėse 
narėse yra svarbi regioninio 
konkurencingumo ir užimtumo siekimo 
sąlyga ir gali sustiprinti vidaus rinkos ir 
sanglaudos politikos tarpusavio ryšį

Or. de

Pakeitimas 2
Seán Kelly

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad Paslaugų direktyva, 
skatindama ekonomikos augimą ir 
konkurencingumą ir prisidėdama prie 
užimtumo bei naujų darbo vietų kūrimo, 
nes paslaugos užtikrina didelę dalį BVP ir 
užimtumo ES, teikia daug galimybių 
tolesnės ES ekonomikos integracijos ir 
bendrosios rinkos atgaivinimo srityse; 
mano, kad šiuo atžvilgiu direktyvos 
įgyvendinimas gali sustiprinti vidaus 
rinkos ir sanglaudos politikos tarpusavio 
ryšį;

1. pripažįsta, kad Paslaugų direktyva, 
skatindama ekonominę gerovę ir 
konkurencingumą ir prisidėdama prie 
užimtumo bei naujų darbo vietų kūrimo, 
nes paslaugos užtikrina didelę dalį BVP ir 
užimtumo ES, teikia daug galimybių 
tolesnės ES ekonomikos integracijos ir 
bendrosios rinkos atgaivinimo srityse; 
mano, kad šiuo atžvilgiu direktyvos 
įgyvendinimas gali sustiprinti vidaus 
rinkos ir sanglaudos politikos tarpusavio 
ryšį ir tuo pačiu metu prisidėti prie 
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egzistuojančio sąstingio vidaus rinkos 
atžvilgiu paslaugų sektoriuje pašalinimo;

Or. en

Pakeitimas 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad Paslaugų direktyva, 
skatindama ekonomikos augimą ir 
konkurencingumą ir prisidėdama prie 
užimtumo bei naujų darbo vietų kūrimo, 
nes paslaugos užtikrina didelę dalį BVP ir 
užimtumo ES, teikia daug galimybių 
tolesnės ES ekonomikos integracijos ir 
bendrosios rinkos atgaivinimo srityse; 
mano, kad šiuo atžvilgiu direktyvos 
įgyvendinimas gali sustiprinti vidaus 
rinkos ir sanglaudos politikos tarpusavio 
ryšį;

1. pripažįsta, kad Paslaugų direktyva, 
skatindama ekonomikos augimą ir 
konkurencingumą ir prisidėdama prie 
užimtumo bei naujų darbo vietų kūrimo, 
nes paslaugos užtikrina didelę dalį BVP ir 
užimtumo ES, teikia daug galimybių 
tolesnės ES ekonomikos integracijos ir 
bendrosios rinkos atgaivinimo srityse; 
mano, kad šiuo atžvilgiu direktyvos 
įgyvendinimas gali sustiprinti vidaus 
rinkos ir sanglaudos politikos tarpusavio 
ryšį ir prisidėti prie ES 2020 m. strategijos 
tikslų įgyvendinimo;

Or. ro

Pakeitimas 4
Jens Geier

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. palankiai vertina tai, kad Paslaugų 
direktyvos įgyvendinimas ypač naudingas 
regionų ekonomikai;  primena, jog turint 
tai mintyje reikia atkreipti dėmesį į tai, 
kad nebūtų pakenkta vienodo atlyginimo 
už tą patį darbą toje pačioje vietoje tikslui; 

Or. de
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Pakeitimas 5
Sabine Verheyen

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad vidaus rinkos informacinė 
sistema ir kontaktiniai centrai, kurių veiklai 
užtikrinti reikėtų didžiulių visų 
dalyvaujančių valdžios institucijų 
administracinio bendradarbiavimo 
pastangų, gali užtikrinti tolesnio 
suderinamumo ir darbo tinklų nacionaliniu, 
regionų ir vietos lygmenimis visoje ES 
pagrindą; vis dėlto mano, kad būtina 
užtikrinti, kad nebūtų užkraunama 
papildomos naštos susijusioms šalims, 
ypač vietos ir regionų vyriausybėms;

2. mano, kad vidaus rinkos informacinė 
sistema ir kontaktiniai centrai, kurių veiklai 
užtikrinti reikėtų didžiulių visų 
dalyvaujančių valdžios institucijų 
administracinio bendradarbiavimo 
pastangų, gali užtikrinti tolesnio 
suderinamumo ir darbo tinklų nacionaliniu, 
regionų ir vietos lygmenimis visoje ES 
pagrindą; be to, kontaktiniai centrai turėtų 
būti raginami laikytis daugiakalbystės 
principo, kad administracinės procedūros 
būtų labiau grindžiamos poreikiais; 
mano, kad atsižvelgiant į tai kontaktiniai 
centrai be oficialios kalbos turėtų 
papildomai naudoti anglų kalbą ir, jei 
įmanoma, kalbą tos šalies, su kuria jie 
glaudžiausiai bendradarbiauja 
ekonominiu arba, jei jos negalima 
vienareikšmiškai nustatyti, teritoriniu 
požiūriu; vis dėlto mano, kad būtina 
užtikrinti, kad nebūtų užkraunama 
papildomos naštos susijusioms šalims, 
ypač vietos ir regionų vyriausybėms;

Or. de

Pakeitimas 6
Iosif Matula

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad vidaus rinkos informacinė 
sistema ir kontaktiniai centrai, kurių veiklai 
užtikrinti reikėtų didžiulių visų 
dalyvaujančių valdžios institucijų 
administracinio bendradarbiavimo 

2. mano, kad vidaus rinkos informacinė 
sistema ir kontaktiniai centrai, kurių veiklai 
užtikrinti reikėtų didžiulių visų 
dalyvaujančių valdžios institucijų 
administracinio bendradarbiavimo 
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pastangų, gali užtikrinti tolesnio 
suderinamumo ir darbo tinklų nacionaliniu, 
regionų ir vietos lygmenimis visoje ES 
pagrindą; vis dėlto mano, kad būtina 
užtikrinti, kad nebūtų užkraunama 
papildomos naštos susijusioms šalims, 
ypač vietos ir regionų vyriausybėms;

pastangų, gali užtikrinti tolesnio 
suderinamumo ir darbo tinklų nacionaliniu, 
regionų ir vietos lygmenimis visoje ES 
pagrindą; pažymi, jog nustatant taisykles 
ir procedūras, kad būtų užtikrintas jų 
veikimas, turėtų būti laikomasi tam tikro 
lankstumo siekiant atsižvelgti į su 
regioniniais skirtumais ES susijusius 
poreikius; vis dėlto mano, kad būtina 
užtikrinti, kad nebūtų užkraunama 
papildomos naštos susijusioms šalims, 
ypač vietos ir regionų vyriausybėms;

Or. ro

Pakeitimas 7
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad vidaus rinkos informacinė 
sistema ir kontaktiniai centrai, kurių veiklai 
užtikrinti reikėtų didžiulių visų 
dalyvaujančių valdžios institucijų 
administracinio bendradarbiavimo 
pastangų, gali užtikrinti tolesnio 
suderinamumo ir darbo tinklų nacionaliniu, 
regionų ir vietos lygmenimis visoje ES 
pagrindą; vis dėlto mano, kad būtina 
užtikrinti, kad nebūtų užkraunama 
papildomos naštos susijusioms šalims, 
ypač vietos ir regionų vyriausybėms;

2. mano, kad vidaus rinkos informacinė 
sistema ir kontaktiniai centrai, kurių veiklai 
užtikrinti reikėtų didžiulių visų 
dalyvaujančių valdžios institucijų 
administracinio bendradarbiavimo 
pastangų, gali užtikrinti tolesnio 
suderinamumo ir darbo tinklų nacionaliniu, 
regionų ir vietos lygmenimis visoje ES 
pagrindą; vis dėlto mano, kad būtina 
užtikrinti, kad nebūtų užkraunama 
papildomos naštos susijusioms šalims, 
ypač vietos ir regionų vyriausybėms, taigi 
priemonės turėtų būti priimamos 
vadovaujantis partnerystės principu ir 
remiantis tikromis diskusijomis vietos ir 
regioniniu lygmenimis; 

Or. ro
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Pakeitimas 8
Jens Geier

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad kontaktiniai centrai 
turėtų būti įrengti kaip viešoji 
organizacija ir vieno langelio sistema 
paslaugų teikėjams, kad glaudžiai 
bendradarbiaudami su profesinėmis 
sąjungomis spręstų darbdavių ir 
darbuotojų teisių ir pareigų klausimą 
vietos regionuose;

Or. de

Pakeitimas 9
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad ES valstybių narių valdžios 
institucijų europinio tinklo 
bendradarbiavimas ir abipusis keitimasis 
informacija apie paslaugų teikėjų 
patikimumą yra naudingas siekiant 
panaikinti papildomą tarpvalstybinės 
veiklos kontrolę; rekomenduoja parengti 
elgesio kodeksą, kad paslaugų teikėjams, 
kurie nori įsikurti kitoje ES valstybėje 
narėje, vadovaujantis ES teisės aktais 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos jų 
veiklos vykdymui;

Or. ro
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Pakeitimas 10
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. tikisi, kad direktyvos tikslų būtų galima 
pradėta siekti artimiausioje ateityje ir kad
visa ES ir jos regionai galėtų gauti 
naudos, o tai prisidėtų prie realios 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos; pabrėžia, kad struktūrinių 
fondų ir kitų investavimo priemonių 
vaidmuo užtikrinant infrastruktūrą, pvz.,
transportą, telekomunikacijas ir 
mokslinius tyrimus bei inovacijas, taip pat 
prieigą prie minėtosios infrastruktūros, 
siekiant suteikti galimybę naudotis 
viešosiomis gėrybėmis ir paslaugomis 
regionuose, ypač investuotojams 
nepatraukliose vietovėse, ir padėti skatinti 
pažangiosios praktikos mainus 
pagrindinių paslaugų teikimo srityje; 
šiomis aplinkybėmis reikalauja didesnio 
visų politikos sričių darnos ir 
koordinavimo;

3. tikisi, kad direktyvos tikslų 
įgyvendinimas būtų naudingas visai ES ir 
jos regionams, o tai prisidėtų prie realios 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos;

Or. de

Pakeitimas 11
Iosif Matula

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. tikisi, kad direktyvos tikslų būtų galima 
pradėta siekti artimiausioje ateityje ir kad 
visa ES ir jos regionai galėtų gauti naudos, 
o tai prisidėtų prie realios ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos; 
pabrėžia, kad struktūrinių fondų ir kitų 
investavimo priemonių vaidmuo
užtikrinant infrastruktūrą, pvz., transportą, 

3. tikisi, kad direktyvos tikslų būtų galima 
pradėta siekti artimiausioje ateityje ir kad 
visa ES ir jos regionai galėtų gauti naudos, 
o tai prisidėtų prie realios ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos; 
pabrėžia struktūrinių fondų ir kitų 
investavimo priemonių vaidmenį
užtikrinant infrastruktūrą, pvz., transportą, 
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telekomunikacijas ir mokslinius tyrimus 
bei inovacijas, taip pat prieigą prie 
minėtosios infrastruktūros, siekiant suteikti 
galimybę naudotis viešosiomis gėrybėmis 
ir paslaugomis regionuose, ypač 
investuotojams nepatraukliose vietovėse, ir 
padėti skatinti pažangiosios praktikos 
mainus pagrindinių paslaugų teikimo 
srityje; šiomis aplinkybėmis reikalauja 
didesnio visų politikos sričių darnos ir 
koordinavimo;

telekomunikacijas ir mokslinius tyrimus 
bei inovacijas, taip pat prieigą prie 
minėtosios infrastruktūros, siekiant suteikti 
galimybę naudotis viešosiomis gėrybėmis 
ir paslaugomis regionuose, ypač 
investuotojams nepatraukliose vietovėse, 
kuriant ir siūlant paskatas, kad tokios 
vietovės taptų patrauklesnės 
investuotojams, ir skatinant pažangiosios 
praktikos mainus pagrindinių paslaugų 
teikimo srityje; šiomis aplinkybėmis 
reikalauja didesnio visų politikos sričių 
darnos ir koordinavimo;

Or. ro

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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. tikisi, kad direktyvos tikslų būtų galima 
pradėta siekti artimiausioje ateityje ir kad 
visa ES ir jos regionai galėtų gauti naudos, 
o tai prisidėtų prie realios ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos; 
pabrėžia, kad struktūrinių fondų ir kitų 
investavimo priemonių vaidmuo
užtikrinant infrastruktūrą, pvz., transportą, 
telekomunikacijas ir mokslinius tyrimus 
bei inovacijas, taip pat prieigą prie 
minėtosios infrastruktūros, siekiant suteikti 
galimybę naudotis viešosiomis gėrybėmis 
ir paslaugomis regionuose, ypač 
investuotojams nepatraukliose vietovėse, ir 
padėti skatinti pažangiosios praktikos 
mainus pagrindinių paslaugų teikimo 
srityje; šiomis aplinkybėmis reikalauja 
didesnio visų politikos sričių darnos ir 
koordinavimo;

3. tikisi, kad direktyvos tikslų būtų galima 
pradėta siekti artimiausioje ateityje ir kad 
visa ES ir jos regionai galėtų gauti naudos, 
o tai prisidėtų prie realios ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos; 
pabrėžia struktūrinių fondų ir kitų 
investavimo priemonių vaidmenį
užtikrinant infrastruktūrą, pvz., transportą, 
telekomunikacijas ir mokslinius tyrimus 
bei inovacijas, taip pat prieigą prie 
minėtosios infrastruktūros, siekiant suteikti 
galimybę naudotis viešosiomis gėrybėmis 
ir paslaugomis regionuose, ypač vietovėse, 
kurioms sudėtinga rasti investuotojų, ir 
skatinant pažangiosios praktikos mainus 
pagrindinių paslaugų teikimo srityje; 
šiomis aplinkybėmis reikalauja didesnio 
visų politikos sričių darnos ir 
koordinavimo;

Or. fr
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Pakeitimas 13
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. tikisi, kad direktyvos tikslų būtų galima 
pradėta siekti artimiausioje ateityje ir kad 
visa ES ir jos regionai galėtų gauti naudos, 
o tai prisidėtų prie realios ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos; 
pabrėžia, kad struktūrinių fondų ir kitų 
investavimo priemonių vaidmuo
užtikrinant infrastruktūrą, pvz., transportą, 
telekomunikacijas ir mokslinius tyrimus 
bei inovacijas, taip pat prieigą prie 
minėtosios infrastruktūros, siekiant suteikti 
galimybę naudotis viešosiomis gėrybėmis 
ir paslaugomis regionuose, ypač 
investuotojams nepatraukliose vietovėse, ir 
padėti skatinti pažangiosios praktikos 
mainus pagrindinių paslaugų teikimo 
srityje; šiomis aplinkybėmis reikalauja 
didesnio visų politikos sričių darnos ir 
koordinavimo;

3. tikisi, kad direktyvos tikslų būtų galima 
pradėta siekti artimiausioje ateityje ir kad 
visa ES ir jos regionai galėtų gauti naudos, 
o tai prisidėtų prie realios ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos; 
pabrėžia struktūrinių fondų ir kitų 
investavimo priemonių vaidmenį
užtikrinant infrastruktūrą, pvz., transportą, 
telekomunikacijas ir mokslinius tyrimus,
inovacijas ir švietimą, taip pat prieigą prie 
minėtosios infrastruktūros, siekiant suteikti 
galimybę naudotis viešosiomis gėrybėmis 
ir paslaugomis regionuose, ypač 
investuotojams nepatraukliose vietovėse, ir 
skatinant pažangiosios praktikos mainus 
pagrindinių paslaugų teikimo srityje; 
šiomis aplinkybėmis reikalauja didesnio 
visų politikos sričių darnos ir 
koordinavimo;

Or. ro

Pakeitimas 14
Sabine Verheyen

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, jog siekiant, kad administracinės 
procedūros būtų veiksmingesnės, valdžios 
institucijos turėtų būti įpareigotos taikyti 
daugiakalbystės principą ir, be savo 
kalbos, naudoti vieną iš ES oficialiųjų 
darbo kalbų ir, jei įmanoma, pasirinkti 
kalbą šalies, kuri yra artimiausia 
ekonomikos arba, jei įmanoma nustatyti, 
teritorinio bendradarbiavimo partnerė;

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 15
Jens Geier, Heide Rühle

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, jog siekiant, kad administracinės 
procedūros būtų veiksmingesnės, valdžios 
institucijos turėtų būti įpareigotos taikyti 
daugiakalbystės principą ir, be savo 
kalbos, naudoti vieną iš ES oficialiųjų 
darbo kalbų ir, jei įmanoma, pasirinkti 
kalbą šalies, kuri yra artimiausia 
ekonomikos arba, jei įmanoma nustatyti, 
teritorinio bendradarbiavimo partnerė;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 16
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, jog siekiant, kad administracinės 
procedūros būtų veiksmingesnės, valdžios 
institucijos turėtų būti įpareigotos taikyti 
daugiakalbystės principą ir, be savo
kalbos, naudoti vieną iš ES oficialiųjų 
darbo kalbų ir, jei įmanoma, pasirinkti 
kalbą šalies, kuri yra artimiausia 
ekonomikos arba, jei įmanoma nustatyti, 
teritorinio bendradarbiavimo partnerė;

Išbraukta.

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, jog siekiant, kad administracinės 
procedūros būtų veiksmingesnės, valdžios 
institucijos turėtų būti įpareigotos taikyti 
daugiakalbystės principą ir, be savo kalbos, 
naudoti vieną iš ES oficialiųjų darbo kalbų 
ir, jei įmanoma, pasirinkti kalbą šalies, kuri 
yra artimiausia ekonomikos arba, jei 
įmanoma nustatyti, teritorinio 
bendradarbiavimo partnerė;

4. mano, jog siekiant, kad administracinės 
procedūros būtų veiksmingesnės, valdžios 
institucijos turėtų skatinti ir stiprinti
daugiakalbystės principą  ir, be savo 
kalbos, naudoti vieną iš ES oficialiųjų 
darbo kalbų ir, jei įmanoma, pasirinkti 
kalbą šalies, kuri yra artimiausia 
ekonomikos arba, jei įmanoma nustatyti, 
teritorinio bendradarbiavimo partnerė;

Or. fr

Pakeitimas 18
Seán Kelly

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, jog siekiant, kad administracinės 
procedūros būtų veiksmingesnės, valdžios 
institucijos turėtų būti įpareigotos taikyti 
daugiakalbystės principą ir, be savo kalbos, 
naudoti vieną iš ES oficialiųjų darbo kalbų 
ir, jei įmanoma, pasirinkti kalbą šalies, kuri 
yra artimiausia ekonomikos arba, jei 
įmanoma nustatyti, teritorinio 
bendradarbiavimo partnerė;

4. mano, jog siekiant, kad administracinės 
procedūros būtų veiksmingesnės, valdžios 
institucijos turėtų taikyti daugiakalbystės 
principą  ir, be savo kalbos, naudoti vieną 
iš ES oficialiųjų darbo kalbų ir, jei 
įmanoma, pasirinkti kalbą šalies, kuri yra 
artimiausia ekonomikos arba, jei įmanoma 
nustatyti, teritorinio bendradarbiavimo 
partnerė, panaudojant esamus forumus;

Or. en

Pakeitimas 19
Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, jog siekiant, kad administracinės 
procedūros būtų veiksmingesnės, valdžios 
institucijos turėtų būti įpareigotos taikyti 
daugiakalbystės principą ir, be savo kalbos, 
naudoti vieną iš ES oficialiųjų darbo kalbų 
ir, jei įmanoma, pasirinkti kalbą šalies, kuri 
yra artimiausia ekonomikos arba, jei 
įmanoma nustatyti, teritorinio 
bendradarbiavimo partnerė;

4. mano, jog siekiant, kad administracinės 
procedūros būtų veiksmingesnės, valdžios 
institucijos turėtų būti skatinamos taikyti 
daugiakalbystės principą  ir, be savo 
kalbos, naudoti vieną iš ES oficialiųjų 
darbo kalbų ir, jei įmanoma, pasirinkti 
kalbą šalies, kuri yra artimiausia 
ekonomikos arba, jei įmanoma nustatyti, 
teritorinio bendradarbiavimo partnerė;

Or. en

Pakeitimas 20
Iosif Matula

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, jog siekiant, kad administracinės 
procedūros būtų veiksmingesnės, valdžios 
institucijos turėtų būti įpareigotos taikyti 
daugiakalbystės principą ir, be savo kalbos, 
naudoti vieną iš ES oficialiųjų darbo kalbų 
ir, jei įmanoma, pasirinkti kalbą šalies, kuri 
yra artimiausia ekonomikos arba, jei 
įmanoma nustatyti, teritorinio 
bendradarbiavimo partnerė;

4. mano, jog siekiant, kad administracinės 
procedūros būtų veiksmingesnės, valdžios 
institucijos turėtų būti įpareigotos taikyti 
daugiakalbystės principą  ir, be savo 
kalbos, naudoti vieną iš ES oficialiųjų 
darbo kalbų ir, jei įmanoma, pasirinkti 
kalbą šalies, kuri yra artimiausia 
ekonomikos arba, jei įmanoma nustatyti, 
teritorinio bendradarbiavimo partnerė, kad 
būtų sudarytos sąlygos veiksmingai, 
tiesioginei ir greitai komunikacijai šio 
bendradarbiavimo srityje;

Or. ro

Pakeitimas 21
Jens Geier, Heide Rühle

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad administracinės 
procedūros turi būti veiksmingesnės; 
atsižvelgdamas į tai mano, jog 
kontaktiniai centrai turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti, kad būtų galima keistis 
patirtimi tarpvalstybinių paslaugų teikimo 
įvairiuose Europos regionuose srityje;

Or. de

Pakeitimas 22
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją veiksmingai stebėti ir 
nuo pat pradžių vertinti direktyvos poveikį 
regionams ir užtikrinti veiksmingą visų 
politikos sričių, ypač sanglaudos politikos
priemonių, koordinavimą nustatant 
infrastruktūros, mokymo, mokslinių 
tyrimų ir inovacijų poreikį, ir atlikti bet 
kokius būtinus derinimus regiono ar 
vietos lygmenimis;

5. ragina Komisiją veiksmingai stebėti ir 
nuo pat pradžių vertinti direktyvos poveikį 
regionams ir užtikrinti veiksmingą visų 
priemonių, susijusių su šios direktyvos 
taikymu, koordinavimą. 

Or. de

Pakeitimas 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją veiksmingai stebėti ir 
nuo pat pradžių vertinti direktyvos poveikį 
regionams ir užtikrinti veiksmingą visų 
politikos sričių, ypač sanglaudos politikos 
priemonių, koordinavimą nustatant 

5. ragina Komisiją veiksmingai stebėti ir 
nuo pat pradžių vertinti direktyvos poveikį 
regionams ir užtikrinti veiksmingą visų 
politikos sričių, ypač sanglaudos politikos 
priemonių, koordinavimą nustatant 
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infrastruktūros, mokymo, mokslinių tyrimų 
ir inovacijų poreikį, ir atlikti bet kokius 
būtinus derinimus regiono ar vietos 
lygmenimis;

infrastruktūros, mokymo, mokslinių tyrimų 
ir inovacijų poreikį, ir atlikti bet kokius 
būtinus derinimus regiono ar vietos 
lygmenimis; ragina Komisiją remti 
informacinių kampanijų apie direktyvos 
taikymą, skirtų vietos ir regioninėms 
institucijoms, vykdymą, kad būtų pasiekti 
direktyvos tikslai; 

Or. ro

Pakeitimas 24
Sabine Verheyen

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. tikisi, kad įgyvendinus direktyvą iš tiesų 
gali būti sumažinta administracinė našta, 
ypač tenkanti MVĮ, kurios vyrauja 
paslaugų srityje;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares 
sumažinti biurokratinę administracinę 
naštą vietos ir regioninėms institucijoms, 
susijusią su egzistuojančiu reikalavimu 
pranešti apie įstatų pakeitimą; tikisi, kad 
įgyvendinus direktyvą iš tiesų gali būti 
sumažinta administracinė našta, ypač 
tenkanti MVĮ, kurios vyrauja paslaugų 
srityje;

Or. de

Pakeitimas 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. tikisi, kad įgyvendinus direktyvą iš tiesų 
gali būti sumažinta administracinė našta, 
ypač tenkanti MVĮ, kurios vyrauja 
paslaugų srityje;

6. tikisi, kad įgyvendinus direktyvą iš tiesų 
gali būti sumažinta administracinė našta, 
ypač tenkanti MVĮ, kurios vyrauja 
paslaugų srityje, siekiant kaimo, atokiose 
arba periferinėse vietovėse kurti 
papildomas paslaugas, ypač visuotinės 
svarbos paslaugas ir paslaugas, 
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prisidedančias prie socialinės įtraukties;

Or. ro

Pakeitimas 26
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. tikisi, kad įgyvendinus direktyvą iš tiesų 
gali būti sumažinta administracinė našta, 
ypač tenkanti MVĮ, kurios vyrauja 
paslaugų srityje;

6. tikisi, kad įgyvendinus direktyvą iš tiesų 
gali būti sumažinta administracinė našta, 
ypač tenkanti MVĮ, kurios vyrauja 
paslaugų srityje; pasisako už nacionalinių 
strategijų, skirtų remti novatoriškas MVĮ, 
kurioms ekonomikos ir finansų krizė 
turėjo didžiausią įtaką, vykdymą; 

Or. ro

Pakeitimas 27
Seán Kelly

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. tikisi, kad įgyvendinus direktyvą iš tiesų 
gali būti sumažinta administracinė našta, 
ypač tenkanti MVĮ, kurios vyrauja 
paslaugų srityje;

6. tikisi, kad įgyvendinus direktyvą iš tiesų 
gali būti sumažinta administracinė našta, 
ypač tenkanti MVĮ, kurios vyrauja 
paslaugų srityje, ir teisinio netikrumo 
atvejų;

Or. en

Pakeitimas 28
Jens Geier, Heide Rühle

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pažymi, kad bendro intereso paslaugos 
gali ir turi būti teikiamos ten, kur toks 
interesas atsiranda, ir kur jos naudingos 
piliečiams ir pilietėms; todėl ragina, kad 
savivaldybėms būtų palikta pakankama 
veiksmų laisvė;

Or. de

Pakeitimas 29
Jens Geier

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina atsakingas institucijas 
užtikrinti veiksmingą paslaugų teikėjų 
regionuose finansavimo kontrolę; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 
veiksmingai kontrolės sistemai būtinas 
reikalavimas pranešti apie kiekvieną 
darbuotoją, kuris siunčiamas į kitą 
valstybę narę;

Or. de

Pakeitimas 30
Alain Cadec

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina tinkamai ir kruopščiai stebėti 
direktyvoje numatytų apribojimų, susijusių 
su visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugomis, taikymą atsižvelgiant į 
kompetencijos pasidalijimą su valstybėmis 
narėmis.

7. ragina tinkamai ir kruopščiai stebėti 
direktyvoje numatytų apribojimų, susijusių 
su visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugomis, taikymą atsižvelgiant į 
kompetencijos pasidalijimą su valstybėmis 
narėmis; primena, kad ši direktyva neturi 
įtakos valstybių narių teisei vadovaujantis 
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Bendrijos teise nustatyti, kokias paslaugas 
jos laiko visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugomis, kaip šios paslaugos turėtų 
būti organizuojamos ir finansuojamos 
atsižvelgiant į valstybės pagalbos taisykles 
ir kokie turėtų būti numatyti specialūs su 
jomis susiję įpareigojimai;

Or. fr

Pakeitimas 31
Sabine Verheyen

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina, kad taip pat ir įgyvendinant 
Paslaugų direktyvą būtų labiau 
atsižvelgiama į vietos savivaldos 
pagrindinį principą ir būtų kuo labiau 
vengiama biurokratinės administracinės 
naštos ir vietos lygmens sprendimo 
laisvės, susijusios su visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugomis, 
apribojimų. 

Or. de


