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Grozījums Nr. 1
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst Pakalpojumu direktīvas potenciālu 
ES ekonomikas turpmākajā integrācijā un 
vienotā tirgus darbības atjaunošanā, 
veicinot ekonomikas izaugsmi un 
konkurētspēju un sniedzot ieguldījumu 
nodarbinātībā un darbvietu izveidē, jo 
pakalpojumi ES veido būtisku daļu no IKP 
un nodarbinātības; uzskata, ka šajā 
sakarībā minētās direktīvas īstenošana var 
veicināt savstarpēji stiprinošas attiecības 
starp iekšējo tirgu un kohēzijas politiku;

1. atzīst Pakalpojumu direktīvas potenciālu 
ES ekonomikas turpmākajā integrācijā un 
vienotā tirgus darbības atjaunošanā, 
veicinot ekonomikas izaugsmi un 
konkurētspēju un sniedzot ieguldījumu 
nodarbinātībā un darbvietu izveidē, jo 
pakalpojumi ES veido būtisku daļu no IKP 
un nodarbinātības; uzskata, ka minētās 
direktīvas ātra un noteikumiem atbilstoša 
īstenošana visās dalībvalstīs ir svarīgs 
nosacījums mērķa „Reģionālā 
konkurētspēja un nodarbinātība” 
īstenošanā un var veicināt savstarpēji 
stiprinošas attiecības starp iekšējo tirgu un 
kohēzijas politiku;

Or. de

Grozījums Nr. 2
Seán Kelly

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst Pakalpojumu direktīvas potenciālu 
ES ekonomikas turpmākajā integrācijā un 
vienotā tirgus darbības atjaunošanā, 
veicinot ekonomikas izaugsmi un 
konkurētspēju un sniedzot ieguldījumu 
nodarbinātībā un darbvietu izveidē, jo 
pakalpojumi ES veido būtisku daļu no IKP 
un nodarbinātības; uzskata, ka šajā 
sakarībā minētās direktīvas īstenošana var 
veicināt savstarpēji stiprinošas attiecības 
starp iekšējo tirgu un kohēzijas politiku;

1. atzīst Pakalpojumu direktīvas potenciālu 
ES ekonomikas turpmākajā integrācijā un 
vienotā tirgus darbības atjaunošanā, 
veicinot tautsaimniecisko labklājību un 
konkurētspēju un sniedzot ieguldījumu 
nodarbinātībā un darbvietu izveidē, jo 
pakalpojumi ES veido būtisku daļu no IKP 
un nodarbinātības; uzskata, ka šajā 
sakarībā minētās direktīvas īstenošana var 
veicināt savstarpēji stiprinošas attiecības 
starp iekšējo tirgu un kohēzijas politiku un 
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vienlaicīgi dot ieguldījumu, kas palīdzētu 
novērst iekšējā tirgus stagnāciju 
pakalpojumu nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst Pakalpojumu direktīvas potenciālu 
ES ekonomikas turpmākajā integrācijā un 
vienotā tirgus darbības atjaunošanā, 
veicinot ekonomikas izaugsmi un 
konkurētspēju un sniedzot ieguldījumu 
nodarbinātībā un darbvietu izveidē, jo 
pakalpojumi ES veido būtisku daļu no IKP 
un nodarbinātības; uzskata, ka šajā 
sakarībā minētās direktīvas īstenošana var 
veicināt savstarpēji stiprinošas attiecības 
starp iekšējo tirgu un kohēzijas politiku;

1. atzīst Pakalpojumu direktīvas potenciālu 
ES ekonomikas turpmākajā integrācijā un 
vienotā tirgus darbības atjaunošanā, 
veicinot ekonomikas izaugsmi un 
konkurētspēju un sniedzot ieguldījumu 
nodarbinātībā un darbvietu izveidē, jo 
pakalpojumi ES veido būtisku daļu no IKP 
un nodarbinātības; uzskata, ka šajā 
sakarībā minētās direktīvas īstenošana var 
veicināt savstarpēji stiprinošas attiecības 
starp iekšējo tirgu un kohēzijas politiku un 
sekmēt stratēģijā „ES 2020” paredzēto 
mērķu īstenošanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 4
Jens Geier

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē to, ka, īstenojot 
Pakalpojumu direktīvu, labumu jo īpaši 
gūst ekonomika reģionos; atgādina, ka 
šajā sakarībā īpaša uzmanība jāpievērš 
tam, lai neatteiktos no mērķa „Vienāds 
atalgojums par vienādu darbu vienā 
vietā”;
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Or. de

Grozījums Nr. 5
Sabine Verheyen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka Iekšējā tirgus informācijas 
sistēma un vienas pieturas aģentūras, 
visām iesaistītajām iestādēm nodrošinot 
ciešu administratīvo sadarbību, var 
atvieglot turpmāku savietojamības un 
vienota tīkla darbības pilnveidošanu valsts, 
reģionālā un vietējā līmenī visā ES; 
uzskata, ka tomēr ir jānodrošina, lai šīs 
darbības neparedzētu papildu slogu 
iesaistītajām personām, it īpaši vietējām un 
reģionālajām pašvaldībām;

2. uzskata, ka Iekšējā tirgus informācijas 
sistēma un vienotie kontaktpunkti, visām 
iesaistītajām iestādēm nodrošinot ciešu 
administratīvo sadarbību, var atvieglot 
turpmāku savietojamības un vienota tīkla 
darbības pilnveidošanu valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī visā ES; turklāt vienotie 
kontaktpunkti būtu jāaicina ievērot 
daudzvalodības principu, lai 
administratīvās procedūras vairāk 
pielāgotu pieprasījumam; šajā sakarībā 
uzskata, ka būtu lietderīgi, ka vienotie 
kontaktpunkti papildus attiecīgajai 
oficiālajai valodai izmantotu arī angļu 
valodu un, ja iespējams, arī tās valsts 
valodu, ar kuru tie visciešāk sadarbojas 
ekonomikas jomā vai, ja to nav iespējams 
viennozīmīgi konstatēt, — tās valsts 
valodu, ar kuru tie visciešāk sadarbojas 
teritoriāli; uzskata, ka tomēr ir 
jānodrošina, lai šīs darbības neparedzētu 
papildu slogu iesaistītajām personām, it 
īpaši vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām;

Or. de

Grozījums Nr. 6
Iosif Matula

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka Iekšējā tirgus informācijas 2. uzskata, ka Iekšējā tirgus informācijas 
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sistēma un vienas pieturas aģentūras, visām 
iesaistītajām iestādēm nodrošinot ciešu 
administratīvo sadarbību, var atvieglot 
turpmāku savietojamības un vienota tīkla 
darbības pilnveidošanu valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī visā ES; uzskata, ka tomēr ir 
jānodrošina, lai šīs darbības neparedzētu 
papildu slogu iesaistītajām personām, it 
īpaši vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām;

sistēma un vienas pieturas aģentūras, visām 
iesaistītajām iestādēm nodrošinot ciešu 
administratīvo sadarbību, var atvieglot 
turpmāku savietojamības un vienota tīkla 
darbības pilnveidošanu valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī visā ES; konstatē, ka, 
paredzot noteikumus un procedūras to 
darbības nodrošināšanai, nepieciešama 
zināma elastība, lai ņemtu vērā prasības, 
kas izriet no reģionālajām atšķirībām ES; 
uzskata, ka tomēr ir jānodrošina, lai šīs 
darbības neparedzētu papildu slogu 
iesaistītajām personām, it īpaši vietējām un 
reģionālajām pašvaldībām;

Or. ro

Grozījums Nr. 7
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka Iekšējā tirgus informācijas 
sistēma un vienas pieturas aģentūras, visām 
iesaistītajām iestādēm nodrošinot ciešu 
administratīvo sadarbību, var atvieglot 
turpmāku savietojamības un vienota tīkla 
darbības pilnveidošanu valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī visā ES; uzskata, ka tomēr ir 
jānodrošina, lai šīs darbības neparedzētu 
papildu slogu iesaistītajām personām, it 
īpaši vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām;

2. uzskata, ka Iekšējā tirgus informācijas 
sistēma un vienas pieturas aģentūras, visām 
iesaistītajām iestādēm nodrošinot ciešu 
administratīvo sadarbību, var atvieglot 
turpmāku savietojamības un vienota tīkla 
darbības pilnveidošanu valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī visā ES; uzskata, ka tomēr ir 
jānodrošina, lai šīs darbības neparedzētu 
papildu slogu iesaistītajām personām, it 
īpaši vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām, un ka tālab pasākumi būtu 
jāpieņem uz partnerības pamata un 
balstoties uz patiesām debatēm vietējā un 
reģionālā līmenī;

Or. ro
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Grozījums Nr. 8
Jens Geier

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka vienotie kontaktpunkti 
būtu jānostiprina kā centrāla valsts vienas 
pieturas aģentūra, kas paredzēta 
pakalpojumu sniedzējiem, lai ciešā 
saskarē ar arodbiedrībām reģionos 
pārraudzītu darba devēju un algoto 
darbinieku tiesības un pienākumus;

Or. de

Grozījums Nr. 9
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzīst par lietderīgu sadarbību ES 
dalībvalstu valsts pārvaldes iestāžu 
Eiropas tīkla ietvaros un savstarpēju 
informācijas apmaiņu par pakalpojumu 
sniedzēju uzticamību, lai varētu atcelt 
papildu pārbaudes attiecībā uz pārrobežu 
darbību; ierosina izstrādāt rīcības 
kodeksus, lai pakalpojumu sniedzējiem, 
kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību kādā citā 
ES dalībvalstī, atvieglotu darbības 
īstenošanu saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 10
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž cerību, ka direktīvas mērķus varēs 
sākt īstenot jau tuvākajā nākotnē un ka
labumu no tās gūs gan ES kopumā, gan tās 
reģioni, tādējādi sniedzot ieguldījumu arī 
reālajā ekonomikā un sociālajā un 
teritoriālajā kohēzijā; uzsver struktūrfondu 
un citu finansēšanas instrumentu lomu 
infrastruktūras, piemēram, transporta, 
telekomunikāciju un pētniecības un 
inovāciju, pieejamības nodrošināšanā, 
sniedzot piekļuvi sabiedriskām precēm un 
pakalpojumiem reģionos, it īpaši 
apgabalos, kas nepiesaista investorus, un 
palīdzot veicināt paraugprakses apmaiņu 
pamatpakalpojumu sniegšanā; šajā 
sakarībā prasa nodrošināt lielāku visu 
politikas jomu saskaņotību un 
koordināciju;

3. pauž cerību, ka, īstenojot direktīvas 
mērķus, labumu visā teritorijā gūs gan ES 
kopumā, gan tās reģioni, tādējādi sniedzot 
ieguldījumu arī reālajā ekonomikā un 
sociālajā un teritoriālajā kohēzijā;

Or. de

Grozījums Nr. 11
Iosif Matula

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž cerību, ka direktīvas mērķus varēs 
sākt īstenot jau tuvākajā nākotnē un ka 
labumu no tās gūs gan ES kopumā, gan tās 
reģioni, tādējādi sniedzot ieguldījumu arī 
reālajā ekonomikā un sociālajā un 
teritoriālajā kohēzijā; uzsver struktūrfondu 
un citu finansēšanas instrumentu lomu 
infrastruktūras, piemēram, transporta, 
telekomunikāciju un pētniecības un 
inovāciju, pieejamības nodrošināšanā, 
sniedzot piekļuvi sabiedriskām precēm un 
pakalpojumiem reģionos, it īpaši 
apgabalos, kas nepiesaista investorus, un 
palīdzot veicināt paraugprakses apmaiņu 
pamatpakalpojumu sniegšanā; šajā sakarībā 

3. pauž cerību, ka direktīvas mērķus varēs 
sākt īstenot jau tuvākajā nākotnē un ka 
labumu no tās gūs gan ES kopumā, gan tās 
reģioni, tādējādi sniedzot ieguldījumu arī 
reālajā ekonomikā un sociālajā un 
teritoriālajā kohēzijā; uzsver struktūrfondu 
un citu finansēšanas instrumentu lomu 
infrastruktūras, piemēram, transporta, 
telekomunikāciju un pētniecības un 
inovāciju, pieejamības nodrošināšanā, 
sniedzot piekļuvi sabiedriskām precēm un 
pakalpojumiem reģionos, it īpaši 
apgabalos, kas nepiesaista investorus,
izstrādājot un piedāvājot stimulus, lai šos 
apgabalus padarītu pievilcīgus 
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prasa nodrošināt lielāku visu politikas jomu 
saskaņotību un koordināciju;

investoriem, un palīdzot veicināt 
paraugprakses apmaiņu pamatpakalpojumu 
sniegšanā; šajā sakarībā prasa nodrošināt 
lielāku visu politikas jomu saskaņotību un 
koordināciju;

Or. ro

Grozījums Nr. 12
Sophie Auconie; Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž cerību, ka direktīvas mērķus varēs 
sākt īstenot jau tuvākajā nākotnē un ka 
labumu no tās gūs gan ES kopumā, gan tās 
reģioni, tādējādi sniedzot ieguldījumu arī 
reālajā ekonomikā un sociālajā un 
teritoriālajā kohēzijā; uzsver struktūrfondu 
un citu finansēšanas instrumentu lomu 
infrastruktūras, piemēram, transporta, 
telekomunikāciju un pētniecības un 
inovāciju, pieejamības nodrošināšanā, 
sniedzot piekļuvi sabiedriskām precēm un 
pakalpojumiem reģionos, it īpaši 
apgabalos, kas nepiesaista investorus, un 
palīdzot veicināt paraugprakses apmaiņu 
pamatpakalpojumu sniegšanā; šajā sakarībā 
prasa nodrošināt lielāku visu politikas jomu 
saskaņotību un koordināciju;

3. pauž cerību, ka direktīvas mērķus varēs 
sākt īstenot jau tuvākajā nākotnē un ka 
labumu no tās gūs gan ES kopumā, gan tās 
reģioni, tādējādi sniedzot ieguldījumu arī 
reālajā ekonomikā un sociālajā un 
teritoriālajā kohēzijā; uzsver struktūrfondu 
un citu finansēšanas instrumentu lomu 
infrastruktūras, piemēram, transporta, 
telekomunikāciju un pētniecības un 
inovāciju, pieejamības nodrošināšanā, 
sniedzot piekļuvi sabiedriskām precēm un 
pakalpojumiem reģionos, it īpaši 
apgabalos, kuros ir sarežģīti atrast
investorus, un palīdzot veicināt 
paraugprakses apmaiņu pamatpakalpojumu 
sniegšanā; šajā sakarībā prasa nodrošināt 
lielāku visu politikas jomu saskaņotību un 
koordināciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž cerību, ka direktīvas mērķus varēs 3. pauž cerību, ka direktīvas mērķus varēs 
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sākt īstenot jau tuvākajā nākotnē un ka 
labumu no tās gūs gan ES kopumā, gan tās 
reģioni, tādējādi sniedzot ieguldījumu arī 
reālajā ekonomikā un sociālajā un 
teritoriālajā kohēzijā; uzsver struktūrfondu 
un citu finansēšanas instrumentu lomu 
infrastruktūras, piemēram, transporta, 
telekomunikāciju un pētniecības un 
inovāciju, pieejamības nodrošināšanā, 
sniedzot piekļuvi sabiedriskām precēm un 
pakalpojumiem reģionos, it īpaši 
apgabalos, kas nepiesaista investorus, un 
palīdzot veicināt paraugprakses apmaiņu 
pamatpakalpojumu sniegšanā; šajā sakarībā 
prasa nodrošināt lielāku visu politikas jomu 
saskaņotību un koordināciju;

sākt īstenot jau tuvākajā nākotnē un ka 
labumu no tās gūs gan ES kopumā, gan tās 
reģioni, tādējādi sniedzot ieguldījumu arī 
reālajā ekonomikā un sociālajā un 
teritoriālajā kohēzijā; uzsver struktūrfondu 
un citu finansēšanas instrumentu lomu 
infrastruktūras, piemēram, transporta, 
telekomunikāciju un pētniecības, inovāciju 
un izglītības pieejamības nodrošināšanā, 
sniedzot piekļuvi sabiedriskām precēm un 
pakalpojumiem reģionos, it īpaši 
apgabalos, kas nepiesaista investorus, un 
palīdzot veicināt paraugprakses apmaiņu 
pamatpakalpojumu sniegšanā; šajā sakarībā 
prasa nodrošināt lielāku visu politikas jomu 
saskaņotību un koordināciju;

Or. ro

Grozījums Nr. 14
Sabine Verheyen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata — lai palielinātu 
administratīvo procedūru efektivitāti, 
varas iestādēm būtu jāievēro 
daudzvalodības princips, papildus savai 
oficiālajai valodai lietojot kādu no ES 
oficiālajām darba valodām un, ja 
iespējams, arī valodu, kurā runā kādā no 
tuvākajām partnervalstīm ekonomikas 
vai, ja to nav iespējams noskaidrot, 
teritoriālās sadarbības jomā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 15
Jens Geier, Heide Rühle

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata — lai palielinātu 
administratīvo procedūru efektivitāti, 
varas iestādēm būtu jāievēro 
daudzvalodības princips, papildus savai 
oficiālajai valodai lietojot kādu no ES 
oficiālajām darba valodām un, ja 
iespējams, arī valodu, kurā runā kādā no 
tuvākajām partnervalstīm ekonomikas 
vai, ja to nav iespējams noskaidrot, 
teritoriālās sadarbības jomā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 16
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata — lai palielinātu 
administratīvo procedūru efektivitāti, 
varas iestādēm būtu jāievēro 
daudzvalodības princips, papildus savai 
oficiālajai valodai lietojot kādu no ES 
oficiālajām darba valodām un, ja 
iespējams, arī valodu, kurā runā kādā no 
tuvākajām partnervalstīm ekonomikas 
vai, ja to nav iespējams noskaidrot, 
teritoriālās sadarbības jomā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 17
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata — lai palielinātu administratīvo 4. uzskata — lai palielinātu administratīvo 
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procedūru efektivitāti, varas iestādēm būtu 
jāievēro daudzvalodības princips, papildus 
savai oficiālajai valodai lietojot kādu no ES 
oficiālajām darba valodām un, ja 
iespējams, arī valodu, kurā runā kādā no 
tuvākajām partnervalstīm ekonomikas vai, 
ja to nav iespējams noskaidrot, teritoriālās 
sadarbības jomā;

procedūru efektivitāti, varas iestādēm būtu 
jāveicina un jāstiprina daudzvalodības 
princips, papildus savai oficiālajai valodai 
lietojot kādu no ES oficiālajām darba 
valodām un, ja iespējams, arī valodu, kurā 
runā kādā no tuvākajām partnervalstīm 
ekonomikas vai, ja to nav iespējams 
noskaidrot, teritoriālās sadarbības jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Seán Kelly

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata — lai palielinātu administratīvo 
procedūru efektivitāti, varas iestādēm būtu 
jāievēro daudzvalodības princips, papildus 
savai oficiālajai valodai lietojot kādu no ES 
oficiālajām darba valodām un, ja 
iespējams, arī valodu, kurā runā kādā no 
tuvākajām partnervalstīm ekonomikas vai, 
ja to nav iespējams noskaidrot, teritoriālās 
sadarbības jomā;

4. uzskata — lai palielinātu administratīvo 
procedūru efektivitāti, varas iestādēm būtu 
jāievēro daudzvalodības princips, papildus 
savai oficiālajai valodai lietojot kādu no ES 
oficiālajām darba valodām un, ja 
iespējams, arī valodu, kurā runā kādā no 
tuvākajām partnervalstīm ekonomikas vai, 
ja to nav iespējams noskaidrot, teritoriālās 
sadarbības jomā, turklāt izmantojot jau 
pastāvošos forumus;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Georgios Stavrakakis

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata — lai palielinātu administratīvo 
procedūru efektivitāti, varas iestādēm būtu 
jāievēro daudzvalodības princips, papildus 
savai oficiālajai valodai lietojot kādu no ES 
oficiālajām darba valodām un, ja 
iespējams, arī valodu, kurā runā kādā no 

4. uzskata — lai palielinātu administratīvo
procedūru efektivitāti, varas iestādes būtu 
jāmudina ievērot daudzvalodības principu, 
papildus savai oficiālajai valodai lietojot 
kādu no ES oficiālajām darba valodām un, 
ja iespējams, arī valodu, kurā runā kādā no 
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tuvākajām partnervalstīm ekonomikas vai, 
ja to nav iespējams noskaidrot, teritoriālās 
sadarbības jomā;

tuvākajām partnervalstīm ekonomikas vai,
ja to nav iespējams noskaidrot, teritoriālās 
sadarbības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Iosif Matula

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata — lai palielinātu administratīvo 
procedūru efektivitāti, varas iestādēm būtu 
jāievēro daudzvalodības princips, papildus 
savai oficiālajai valodai lietojot kādu no ES 
oficiālajām darba valodām un, ja 
iespējams, arī valodu, kurā runā kādā no 
tuvākajām partnervalstīm ekonomikas vai, 
ja to nav iespējams noskaidrot, teritoriālās 
sadarbības jomā;

4. uzskata — lai palielinātu administratīvo 
procedūru efektivitāti, varas iestādēm būtu 
jāievēro daudzvalodības princips, papildus 
savai oficiālajai valodai lietojot kādu no ES 
oficiālajām darba valodām un, ja 
iespējams, arī valodu, kurā runā kādā no 
tuvākajām partnervalstīm ekonomikas vai, 
ja to nav iespējams noskaidrot, teritoriālās 
sadarbības jomā, lai, īstenojot šo 
sadarbību, padarītu iespējamu efektīvu, 
tiešu un ātru saziņu;

Or. ro

Grozījums Nr. 21
Jens Geier, Heide Rühle

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka administratīvajām 
procedūrām jākļūst efektīvākām; šajā 
sakarībā uzskata par lietderīgu, ka 
vienotie kontaktpunkti savstarpēji 
sadarbojas, lai varētu apmainīties ar 
pieredzi par pārrobežu pakalpojumu 
sniegšanu dažādajos Eiropas reģionos;

Or. de
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Grozījums Nr. 22
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju efektīvi uzraudzīt un no 
paša sākuma novērtēt direktīvas 
īstenošanas ietekmi reģionos, nodrošināt 
efektīvu visu politikas jomu, it īpaši 
kohēzijas politikas instrumentu, 
koordināciju, identificējot vajadzības 
infrastruktūras, apmācības, pētniecības 
un inovāciju jomā, un veikt 
nepieciešamos pielāgojumus reģionālā un 
vietējā līmenī;

5. aicina Komisiju efektīvi uzraudzīt un no 
paša sākuma novērtēt direktīvas 
īstenošanas ietekmi reģionos un nodrošināt 
efektīvu visu to politikas jomu 
koordināciju, kas saistītas ar šīs direktīvas 
piemērošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju efektīvi uzraudzīt un no 
paša sākuma novērtēt direktīvas 
īstenošanas ietekmi reģionos, nodrošināt 
efektīvu visu politikas jomu, it īpaši 
kohēzijas politikas instrumentu, 
koordināciju, identificējot vajadzības 
infrastruktūras, apmācības, pētniecības un 
inovāciju jomā, un veikt nepieciešamos 
pielāgojumus reģionālā un vietējā līmenī;

5. aicina Komisiju efektīvi uzraudzīt un no 
paša sākuma novērtēt direktīvas 
īstenošanas ietekmi reģionos, nodrošināt 
efektīvu visu politikas jomu, it īpaši 
kohēzijas politikas instrumentu, 
koordināciju, identificējot vajadzības 
infrastruktūras, apmācības, pētniecības un 
inovāciju jomā, un veikt nepieciešamos 
pielāgojumus reģionālā un vietējā līmenī;
aicina Komisiju atbalstīt vietējiem un 
reģionāliem uzņēmumiem paredzētu 
informācijas kampaņu īstenošanu par 
direktīvas īstenošanu, lai panāktu tās 
mērķus;

Or. ro



AM\838775LV.doc 15/18 PE452.701v01-00

LV

Grozījums Nr. 24
Sabine Verheyen

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. sagaida, ka direktīva samazinās 
administratīvo slogu pakalpojumu nozarē, 
it īpaši to, kas skar MVU;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis atbrīvot 
vietējās un reģionālās iestādes no 
administratīva sloga, kas saistīts ar 
statūtu grozījumu reģistrēšanas 
pienākumu; sagaida, ka direktīva 
samazinās administratīvo slogu 
pakalpojumu nozarē, it īpaši to, kas skar 
MVU;

Or. de

Grozījums Nr. 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. sagaida, ka direktīva samazinās 
administratīvo slogu pakalpojumu nozarē, 
it īpaši to, kas skar MVU;

6. sagaida, ka direktīva samazinās 
administratīvo slogu pakalpojumu nozarē, 
it īpaši to, kas skar MVU, lai lauku, 
nomaļos un perifēros apvidos varētu 
attīstīt papildu pakalpojumus, jo īpaši 
vispārējas nozīmes pakalpojumus un 
tādus, kas sekmē sociālo integrāciju;

Or. ro

Grozījums Nr. 26
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. sagaida, ka direktīva samazinās 6. sagaida, ka direktīva samazinās 
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administratīvo slogu pakalpojumu nozarē, 
it īpaši to, kas skar MVU;

administratīvo slogu pakalpojumu nozarē, 
it īpaši to, kas skar MVU; atbalsta 
nacionālu stratēģiju īstenošanu, kas 
paredzētas novatorisku MVU atbalstam, 
kurus visvairāk skārušas ekonomikas un 
finanšu krīzes sekas;

Or. ro

Grozījums Nr. 27
Seán Kelly

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. sagaida, ka direktīva samazinās 
administratīvo slogu pakalpojumu nozarē, 
it īpaši to, kas skar MVU;

6. sagaida, ka direktīva samazinās 
administratīvo slogu un juridiskās 
nenoteiktības gadījumus pakalpojumu 
nozarē, it īpaši to, kas skar MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Jens Geier, Heide Rühle

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka vispārējas nozīmes
pakalpojumus var nodrošināt un tie ir 
jānodrošina tur, kur tie ir nepieciešami un 
ir iedzīvotāju interesēs; tālab pieprasa, lai 
pašvaldībām nodrošinātu pietiekamu 
rīcības brīvību;

Or. de



AM\838775LV.doc 17/18 PE452.701v01-00

LV

Grozījums Nr. 29
Jens Geier

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina atbildīgās iestādes nodrošināt 
pakalpojumu sniedzēju finansēšanas 
efektīvu kontroli reģionos; šajā sakarībā 
uzsver, ka ikviena uz citu dalībvalsti 
norīkota algota darbinieka reģistrēšanās 
pienākums ir nepieciešams, lai 
nodrošinātu efektīvu kontroles sistēmu;

Or. de

Grozījums Nr. 30
Alain Cadec

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. prasa pienācīgi un vispusīgi uzraudzīt to 
direktīvā paredzēto ierobežojumu 
piemērošanu, kuri attiecas uz vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, 
vienlaikus ievērojot kompetenču 
sadalījumu starp ES un dalībvalstīm.

7. prasa pienācīgi un vispusīgi uzraudzīt to 
direktīvā paredzēto ierobežojumu 
piemērošanu, kuri attiecas uz vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, 
vienlaikus ievērojot kompetenču 
sadalījumu starp ES un dalībvalstīm; 
norāda, ka šī direktīva neskar dalībvalstu 
tiesības saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem noteikt, kādas darbības tās uzskata 
par saistītām ar vispārējām ekonomiskām 
interesēm, kā šie pakalpojumi būtu 
jāorganizē un jāfinansē, ievērojot 
noteikumus par valsts atbalstu, un kādām 
īpašām saistībām tie būtu jāpakļauj.

Or. fr
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Grozījums Nr. 31
Sabine Verheyen

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a prasa, īstenojot arī šo direktīvu, 
stingrāk ņemt vērā vietējās pašpārvaldes 
pamatprincipu un visplašākajā mērā 
izvairīties no birokrātiska administratīva 
sloga un lēmumu pieņemšanas brīvības 
ierobežojumiem vietējā līmenī attiecībā uz 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem.

Or. de


