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Poprawka 1
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. dostrzega potencjał dyrektywy o 
usługach w zakresie dalszej integracji 
gospodarki UE i ponownego uruchomienia 
jednolitego rynku poprzez wspieranie 
wzrostu gospodarczego i konkurencyjności 
oraz poprzez wkład w zatrudnienie i 
tworzenie miejsc pracy, ponieważ usługi 
stanowią znaczną część PKB i zatrudnienia 
w UE; jest zdania, że pod tym względem
wdrożenie dyrektywy może pobudzić 
wzajemnie wzmacniającą się relację 
między rynkiem wewnętrznym a polityką 
spójności;

1. dostrzega potencjał dyrektywy o 
usługach w zakresie dalszej integracji 
gospodarki UE i ponownego uruchomienia 
jednolitego rynku poprzez wspieranie 
wzrostu gospodarczego i konkurencyjności 
oraz poprzez wkład w zatrudnienie i 
tworzenie miejsc pracy, ponieważ usługi 
stanowią znaczną część PKB i zatrudnienia 
w UE; jest zdania, pospieszne i zgodne z 
przepisami wdrożenie dyrektywy jest we 
wszystkich państwach członkowskich 
istotnym warunkiem realizacji celu w 
postaci konkurencyjności regionalnej i 
zatrudnienia i może pobudzić wzajemnie 
wzmacniającą się relację między rynkiem 
wewnętrznym a polityką spójności;

Or. de

Poprawka 2
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. dostrzega potencjał dyrektywy o 
usługach w zakresie dalszej integracji 
gospodarki UE i ponownego uruchomienia 
jednolitego rynku poprzez wspieranie
wzrostu gospodarczego i konkurencyjności 
oraz poprzez wkład w zatrudnienie i 
tworzenie miejsc pracy, ponieważ usługi 
stanowią znaczną część PKB i zatrudnienia 
w UE; jest zdania, że pod tym względem 
wdrożenie dyrektywy może pobudzić 
wzajemnie wzmacniającą się relację 

1. dostrzega potencjał dyrektywy o 
usługach w zakresie dalszej integracji 
gospodarki UE i ponownego uruchomienia 
jednolitego rynku poprzez wspieranie
dobrobytu gospodarczego i 
konkurencyjności oraz poprzez wkład w 
zatrudnienie i tworzenie miejsc pracy, 
ponieważ usługi stanowią znaczną część 
PKB i zatrudnienia w UE; jest zdania, że 
pod tym względem wdrożenie dyrektywy 
może pobudzić wzajemnie wzmacniającą 
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między rynkiem wewnętrznym a polityką 
spójności;

się relację między rynkiem wewnętrznym a 
polityką spójności, służąc do eliminacji 
obecnego zmęczenia jednolitego rynku w 
sektorze usług;

Or. en

Poprawka 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. dostrzega potencjał dyrektywy 
o usługach w zakresie dalszej integracji 
gospodarki UE i ponownego uruchomienia 
jednolitego rynku poprzez wspieranie 
wzrostu gospodarczego i konkurencyjności 
oraz poprzez wkład w zatrudnienie 
i tworzenie miejsc pracy, ponieważ usługi 
stanowią znaczną część PKB i zatrudnienia 
w UE; jest zdania, że pod tym względem 
wdrożenie dyrektywy może pobudzić 
wzajemnie wzmacniającą się relację 
między rynkiem wewnętrznym a polityką 
spójności;

1. dostrzega potencjał dyrektywy 
o usługach w zakresie dalszej integracji 
gospodarki UE i ponownego uruchomienia 
jednolitego rynku poprzez wspieranie 
wzrostu gospodarczego i konkurencyjności 
oraz poprzez wkład w zatrudnienie 
i tworzenie miejsc pracy, ponieważ usługi 
stanowią znaczną część PKB i zatrudnienia 
w UE; jest zdania, ze pod tym względem 
wdrożenie dyrektywy może pobudzić 
wzajemnie wzmacniającą się relację 
między rynkiem wewnętrznym a polityką 
spójności oraz przyczynić się do realizacji 
celów strategii UE 2020;

Or. ro

Poprawka 4
Jens Geier

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 a. z zadowoleniem przyjmuje korzyści 
jakie w szczególności dla gospodarki 
regionalnej niesie wdrożenie dyrektywy 
usługowej; przypomina, że w tym 
kontekście należy zwrócić uwagę na 
odpowiednią realizację celu, którym jest 
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takie samo wynagrodzenie za tę samą 
pracę w tym samym miejscu;

Or. de

Poprawka 5
Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że System Wymiany Informacji 
na Rynku Wewnętrznym i pojedyncze 
punkty kontaktowe, które wymagają 
wielkich starań w zakresie współpracy 
administracyjnej między wszystkimi 
zaangażowanymi organami, mogą 
przyczynić się do dalszej 
interoperacyjności i dalszego tworzenia 
sieci kontaktów na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym w całej UE; jest 
jednak zdania, że należy zagwarantować, iż 
nie spowoduje to dodatkowego obciążenia 
zainteresowanych stron, zwłaszcza rządów 
lokalnych i regionalnych;

2. uważa, że System Wymiany Informacji 
na Rynku Wewnętrznym i pojedyncze 
punkty kontaktowe, które wymagają 
wielkich starań w zakresie współpracy 
administracyjnej między wszystkimi 
zaangażowanymi organami, mogą 
przyczynić się do dalszej 
interoperacyjności i dalszego tworzenia 
sieci kontaktów na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym w całej UE; w tym 
celu należy wezwać pojedyncze punkty 
kontaktowe do przestrzegania zasady 
wielojęzyczności, co pozwoli 
dostosowywać procedury administracyjnie 
do zapotrzebowania; w związku z tym 
uważa za zasadne, by pojedyncze punkty 
kontaktowe, poza danym językiem 
urzędowym, używały także języka 
angielskiego oraz w miarę możliwości 
języka kraju, lub jeżeli nie jest możliwe 
jednoznaczne ustalenie kraju, języka 
terytorium, z którym prowadzą najbliższą 
współpracę gospodarczą; jest jednak 
zdania, że należy zagwarantować, iż nie 
spowoduje to dodatkowego obciążenia 
zainteresowanych stron, zwłaszcza rządów 
lokalnych i regionalnych;

Or. de
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Poprawka 6
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że System Wymiany Informacji 
na Rynku Wewnętrznym i pojedyncze 
punkty kontaktowe, które wymagają 
wielkich starań w zakresie współpracy 
administracyjnej między wszystkimi 
zaangażowanymi organami, mogą 
przyczynić się do dalszej 
interoperacyjności i dalszego tworzenia 
sieci kontaktów na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym w całej UE; jest 
jednak zdania, że należy zagwarantować, iż 
nie spowoduje to dodatkowego obciążenia 
zainteresowanych stron, zwłaszcza rządów 
lokalnych i regionalnych;

2. uważa, że System Wymiany Informacji 
na Rynku Wewnętrznym i pojedyncze 
punkty kontaktowe, które wymagają 
wielkich starań w zakresie współpracy 
administracyjnej między wszystkimi 
zaangażowanymi organami, mogą 
przyczynić się do dalszej 
interoperacyjności i dalszego tworzenia 
sieci kontaktów na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym w całej UE; 
przypomina, że ustanowienie przepisów i 
procedur w zakresie ich funkcjonowania 
powinno dopuszczać większy stopień 
elastyczności, aby wyjść naprzeciw 
potrzebom różnorodności regionalnej na 
szczeblu UE;  jest jednak zdania, że należy 
zagwarantować, iż nie spowoduje to 
dodatkowego obciążenia zainteresowanych 
stron, zwłaszcza rządów lokalnych i 
regionalnych;

Or. ro

Poprawka 7
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że System Wymiany Informacji 
na Rynku Wewnętrznym i pojedyncze 
punkty kontaktowe, które wymagają 
wielkich starań w zakresie współpracy 
administracyjnej między wszystkimi 
zaangażowanymi organami, mogą 
przyczynić się do dalszej 
interoperacyjności i dalszego tworzenia 

2. uważa, że System Wymiany Informacji 
na Rynku Wewnętrznym i pojedyncze 
punkty kontaktowe, które wymagają 
wielkich starań w zakresie współpracy 
administracyjnej między wszystkimi 
zaangażowanymi organami, mogą 
przyczynić się do dalszej 
interoperacyjności i dalszego tworzenia 
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sieci kontaktów na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym w całej UE; jest 
jednak zdania, że należy zagwarantować, iż 
nie spowoduje to dodatkowego obciążenia 
zainteresowanych stron, zwłaszcza rządów 
lokalnych i regionalnych;

sieci kontaktów na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym w całej UE; jest 
jednak zdania, że należy zagwarantować, iż 
nie spowoduje to dodatkowego obciążenia 
zainteresowanych stron, zwłaszcza rządów 
lokalnych i regionalnych, w związku z 
czym środki powinny być przyjęte w 
ramach partnerstwa i w następstwie 
prawdziwej debaty na szczeblu lokalnym i 
regionalnym;

Or. ro

Poprawka 8
Jens Geier

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2 a. uważa, że pojedyncze punkty 
kontaktowe, jako punkty kompleksowej 
obsługi usługodawców, winny znajdować 
się w instytucjach publicznych, by na 
miejscu, i w ścisłej współpracy ze 
związkami zawodowymi, informować o 
prawach oraz obowiązkach pracodawców 
i pracowników w regionie;

Or. de

Poprawka 9
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2 a. uważa, że korzystna jest współpraca w 
ramach europejskiej sieci organów władzy 
państw członkowskich UE i wzajemna 
wymiana informacji dotyczących 
wiarygodności usługodawców w celu 
wyeliminowania dodatkowych kontroli 
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działalności transgranicznej; zachęca do 
opracowania w zgodzie z prawem 
wspólnotowym kodeksów postępowania w 
celu ułatwienia działalności 
usługodawcom, którzy pragną otworzyć 
siedzibę w innym państwie członkowskim 
UE;

Or. ro

Poprawka 10
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. ma nadzieję, że cele dyrektywy zaczną 
być osiągane w bliskiej przyszłości oraz że 
cała UE, wraz ze swoimi regionami, będzie 
mogła na tym skorzystać, wnosząc przez to 
wkład w realną gospodarkę oraz spójność 
społeczną i terytorialną; podkreśla 
znaczenie, jakie fundusze strukturalne i 
inne instrumenty finansowe mają w 
zakresie udostępniania i zapewniania 
infrastruktury takiej jak transport, 
telekomunikacja oraz badania i 
innowacje, udostępniania dóbr i usług 
publicznych w regionach, zwłaszcza na 
obszarach nieatrakcyjnych dla 
inwestorów, a także zachęcania do 
wymiany dobrych wzorców w dziedzinie 
świadczenia kluczowych usług; domaga 
się w związku z tym większej spójności i 
lepszej koordynacji wszystkich strategii 
politycznych;

3. ma nadzieję, że wraz z realizacją celów 
niniejszej dyrektywy całe terytorium UE, 
wraz z jej regionami, będzie mogło na tym 
skorzystać, wnosząc przez to wkład w 
realną gospodarkę oraz spójność społeczną 
i terytorialną;

Or. de

Poprawka 11
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 3 
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Projekt opinii Poprawka

3. ma nadzieję, że cele dyrektywy zaczną 
być osiągane w bliskiej przyszłości oraz że 
cała UE, wraz ze swoimi regionami, będzie 
mogła na tym skorzystać, wnosząc przez to 
wkład w realną gospodarkę oraz spójność 
społeczną i terytorialną; podkreśla 
znaczenie, jakie fundusze strukturalne i 
inne instrumenty finansowe mają w 
zakresie udostępniania i zapewniania 
infrastruktury takiej jak transport, 
telekomunikacja oraz badania i innowacje, 
udostępniania dóbr i usług publicznych w 
regionach, zwłaszcza na obszarach 
nieatrakcyjnych dla inwestorów, a także 
zachęcania do wymiany dobrych wzorców 
w dziedzinie świadczenia kluczowych 
usług; domaga się w związku z tym 
większej spójności i lepszej koordynacji 
wszystkich strategii politycznych;

3. ma nadzieję, że cele dyrektywy zaczną 
być osiągane w bliskiej przyszłości oraz że 
cała UE, wraz ze swoimi regionami, będzie 
mogła na tym skorzystać, wnosząc przez to 
wkład w realną gospodarkę oraz spójność 
społeczną i terytorialną; podkreśla 
znaczenie, jakie fundusze strukturalne i 
inne instrumenty finansowe mają w 
zakresie udostępniania i zapewniania 
infrastruktury takiej jak transport, 
telekomunikacja oraz badania i innowacje, 
udostępniania dóbr i usług publicznych w 
regionach, zwłaszcza na obszarach 
nieatrakcyjnych dla inwestorów, przez 
identyfikację i wprowadzenie zachęt w 
celu przyciągnięcia inwestorów na te 
obszary, a także zachęcania do wymiany 
dobrych wzorców w dziedzinie 
świadczenia kluczowych usług; domaga się 
w związku z tym większej spójności i 
lepszej koordynacji wszystkich strategii 
politycznych;

Or. ro

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

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. ma nadzieję, że cele dyrektywy zaczną 
być osiągane w bliskiej przyszłości oraz że 
cała UE, wraz ze swoimi regionami, będzie 
mogła na tym skorzystać, wnosząc przez to 
wkład w realną gospodarkę oraz spójność 
społeczną i terytorialną; podkreśla 
znaczenie, jakie fundusze strukturalne i 
inne instrumenty finansowe mają w 
zakresie udostępniania i zapewniania 
infrastruktury takiej jak transport, 
telekomunikacja oraz badania i innowacje, 

3. ma nadzieję, że cele dyrektywy zaczną 
być osiągane w bliskiej przyszłości oraz że 
cała UE, wraz ze swoimi regionami, będzie 
mogła na tym skorzystać, wnosząc przez to 
wkład w realną gospodarkę oraz spójność 
społeczną i terytorialną; podkreśla 
znaczenie, jakie fundusze strukturalne i 
inne instrumenty finansowe mają w 
zakresie udostępniania i zapewniania 
infrastruktury takiej jak transport, 
telekomunikacja oraz badania i innowacje, 
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udostępniania dóbr i usług publicznych w 
regionach, zwłaszcza na obszarach
nieatrakcyjnych dla inwestorów, a także 
zachęcania do wymiany dobrych wzorców 
w dziedzinie świadczenia kluczowych 
usług; domaga się w związku z tym 
większej spójności i lepszej koordynacji 
wszystkich strategii politycznych;

udostępniania dóbr i usług publicznych w 
regionach, zwłaszcza na obszarach
mających więcej trudności z 
przyciągnięciem inwestorów, a także 
zachęcania do wymiany dobrych wzorców 
w dziedzinie świadczenia kluczowych 
usług; domaga się w związku z tym 
większej spójności i lepszej koordynacji 
wszystkich strategii politycznych;

Or. fr

Poprawka 13
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. ma nadzieję, że cele dyrektywy zaczną 
być osiągane w bliskiej przyszłości oraz że 
cała UE, wraz ze swoimi regionami, będzie 
mogła na tym skorzystać, wnosząc przez to 
wkład w realną gospodarkę oraz spójność 
społeczną i terytorialną; podkreśla 
znaczenie, jakie fundusze strukturalne i 
inne instrumenty finansowe mają w 
zakresie udostępniania i zapewniania 
infrastruktury takiej jak transport, 
telekomunikacja oraz badania i innowacje, 
udostępniania dóbr i usług publicznych w 
regionach, zwłaszcza na obszarach 
nieatrakcyjnych dla inwestorów, a także 
zachęcania do wymiany dobrych wzorców 
w dziedzinie świadczenia kluczowych 
usług; domaga się w związku z tym 
większej spójności i lepszej koordynacji 
wszystkich strategii politycznych;

3. ma nadzieję, że cele dyrektywy zaczną 
być osiągane w bliskiej przyszłości oraz że 
cała UE, wraz ze swoimi regionami, będzie 
mogła na tym skorzystać, wnosząc przez to 
wkład w realną gospodarkę oraz spójność 
społeczną i terytorialną; podkreśla 
znaczenie, jakie fundusze strukturalne i 
inne instrumenty finansowe mają w 
zakresie udostępniania i zapewniania 
infrastruktury takiej jak transport, 
telekomunikacja oraz badania i innowacje i 
edukacja, udostępniania dóbr i usług 
publicznych w regionach, zwłaszcza na 
obszarach nieatrakcyjnych dla inwestorów, 
a także zachęcania do wymiany dobrych 
wzorców w dziedzinie świadczenia 
kluczowych usług; domaga się w związku 
z tym większej spójności i lepszej 
koordynacji wszystkich strategii 
politycznych;

Or. ro
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Poprawka 14
Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że w celu zwiększenia 
wydajności procedur administracyjnych 
należy zobowiązać organy publiczne do 
przestrzegania zasady wielojęzyczności 
poprzez stosowanie, oprócz własnego 
języka, również jednego z oficjalnych 
roboczych języków UE i, w miarę 
możliwości, wybranego języka kraju, który 
jest ich najbliższym partnerem pod 
względem gospodarczym lub, jeżeli nie 
można tego ustalić, pod względem 
współpracy terytorialnej;

skreślony

Or. de

Poprawka 15
Jens Geier, Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że w celu zwiększenia 
wydajności procedur administracyjnych 
należy zobowiązać organy publiczne do 
przestrzegania zasady wielojęzyczności 
poprzez stosowanie, oprócz własnego 
języka, również jednego z oficjalnych 
roboczych języków UE i, w miarę 
możliwości, wybranego języka kraju, który 
jest ich najbliższym partnerem pod 
względem gospodarczym lub, jeżeli nie 
można tego ustalić, pod względem 
współpracy terytorialnej;

skreślony

Or. de
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Poprawka 16
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że w celu zwiększenia 
wydajności procedur administracyjnych 
należy zobowiązać organy publiczne do 
przestrzegania zasady wielojęzyczności 
poprzez stosowanie, oprócz własnego 
języka, również jednego z oficjalnych 
roboczych języków UE i, w miarę 
możliwości, wybranego języka kraju, który 
jest ich najbliższym partnerem pod 
względem gospodarczym lub, jeżeli nie 
można tego ustalić, pod względem 
współpracy terytorialnej;

skreślony

Or. de

Poprawka 17
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że w celu zwiększenia 
wydajności procedur administracyjnych
należy zobowiązać organy publiczne do 
przestrzegania zasady wielojęzyczności
poprzez stosowanie, oprócz własnego 
języka, również jednego z oficjalnych 
roboczych języków UE i, w miarę 
możliwości, wybranego języka kraju, który 
jest ich najbliższym partnerem pod 
względem gospodarczym lub, jeżeli nie 
można tego ustalić, pod względem 
współpracy terytorialnej;

4. jest zdania, że w celu zwiększenia 
wydajności procedur administracyjnych 
organy publiczne powinny promować i 
umacniać zasadę wielojęzyczności 
poprzez stosowanie, oprócz własnego 
języka, również jednego z oficjalnych 
roboczych języków UE i, w miarę 
możliwości, wybranego języka kraju, który 
jest ich najbliższym partnerem pod 
względem gospodarczym lub, jeżeli nie 
można tego ustalić, pod względem 
współpracy terytorialnej;

Or. fr
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Poprawka 18
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że w celu zwiększenia 
wydajności procedur administracyjnych
należy zobowiązać organy publiczne do 
przestrzegania zasady wielojęzyczności 
poprzez stosowanie, oprócz własnego 
języka, również jednego z oficjalnych 
roboczych języków UE i, w miarę 
możliwości, wybranego języka kraju, który 
jest ich najbliższym partnerem pod 
względem gospodarczym lub, jeżeli nie 
można tego ustalić, pod względem 
współpracy terytorialnej;

4. jest zdania, że w celu zwiększenia 
wydajności procedur administracyjnych 
organy publiczne powinny przestrzegać
zasady wielojęzyczności poprzez 
stosowanie, oprócz własnego języka, 
również jednego z oficjalnych roboczych 
języków UE i, w miarę możliwości, 
wybranego języka kraju, który jest ich 
najbliższym partnerem pod względem 
gospodarczym lub, jeżeli nie można tego 
ustalić, pod względem współpracy 
terytorialnej, za pomocą utworzonych 
platform pomocy;

Or. en

Poprawka 19
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że w celu zwiększenia 
wydajności procedur administracyjnych 
należy zobowiązać organy publiczne do 
przestrzegania zasady wielojęzyczności 
poprzez stosowanie, oprócz własnego 
języka, również jednego z oficjalnych 
roboczych języków UE i, w miarę 
możliwości, wybranego języka kraju, który
jest ich najbliższym partnerem pod 
względem gospodarczym lub, jeżeli nie 
można tego ustalić, pod względem 
współpracy terytorialnej;

4. jest zdania, że w celu zwiększenia 
wydajności procedur administracyjnych 
należy zachęcić organy publiczne do 
przestrzegania zasady wielojęzyczności 
poprzez stosowanie, oprócz własnego 
języka, również jednego z oficjalnych 
roboczych języków UE i, w miarę 
możliwości, wybranego języka kraju, który 
jest ich najbliższym partnerem pod 
względem gospodarczym lub, jeżeli nie 
można tego ustalić, pod względem 
współpracy terytorialnej;

Or. en
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Poprawka 20
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że w celu zwiększenia 
wydajności procedur administracyjnych 
należy zobowiązać organy publiczne do 
przestrzegania zasady wielojęzyczności 
poprzez stosowanie, oprócz własnego 
języka, również jednego z oficjalnych 
roboczych języków UE i, w miarę 
możliwości, wybranego języka kraju, który 
jest ich najbliższym partnerem pod 
względem gospodarczym lub, jeżeli nie 
można tego ustalić, pod względem
współpracy terytorialnej;

4. jest zdania, że w celu zwiększenia 
wydajności procedur administracyjnych 
należy zobowiązać organy publiczne do 
przestrzegania zasady wielojęzyczności 
poprzez stosowanie, oprócz własnego 
języka, również jednego z oficjalnych 
roboczych języków UE i, w miarę 
możliwości, wybranego języka kraju, który 
jest ich najbliższym partnerem, w celu 
ułatwienia skutecznej, bezpośredniej i 
szybkiej komunikacji dotyczącej 
współpracy gospodarczej lub, jeżeli nie 
można tego ustalić, współpracy 
terytorialnej;

Or. ro

Poprawka 21
Jens Geier, Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4 a. uważa, że należy zwiększyć 
skuteczność procedur pojednawczych; w 
związku z tym uważa współpracę między 
pojedynczymi punktami kontaktowymi za 
zasadną, tak by umożliwić wymianę 
doświadczeń w zakresie 
ponadgranicznego świadczenia usług w 
różnych regionach Europy;

Or. de
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Poprawka 22
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje do Komisji, aby skutecznie 
monitorowała i oceniała od samego 
początku wpływ dyrektywy na regiony 
oraz by zagwarantowała skuteczną 
koordynację wszystkich strategii 
politycznych, zwłaszcza instrumentów 
polityki spójności, poprzez ustalenie, jakie 
są potrzeby w zakresie infrastruktury, 
szkoleń oraz badań i innowacji, a także 
aby dokonywała wszelkich niezbędnych 
dostosowań na szczeblu regionalnym i 
lokalnym;

5. apeluje do Komisji, aby skutecznie 
monitorowała i oceniała od samego 
początku wpływ dyrektywy na regiony 
oraz by zagwarantowała skuteczną 
koordynację wszystkich strategii 
politycznych związanych z zastosowaniem 
niniejszej dyrektywy;

Or. de

Poprawka 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje do Komisji, aby skutecznie 
monitorowała i oceniała od samego 
początku wpływ dyrektywy na regiony 
oraz by zagwarantowała skuteczną 
koordynację wszystkich strategii 
politycznych, zwłaszcza instrumentów 
polityki spójności, poprzez ustalenie, jakie 
są potrzeby w zakresie infrastruktury, 
szkoleń oraz badań i innowacji, a także aby 
dokonywała wszelkich niezbędnych 
dostosowań na szczeblu regionalnym 
i lokalnym;

5. apeluje do Komisji, aby skutecznie 
monitorowała i oceniała od samego 
początku wpływ dyrektywy na regiony 
oraz by zagwarantowała skuteczną 
koordynację wszystkich strategii 
politycznych, zwłaszcza instrumentów 
polityki spójności, poprzez ustalenie, jakie 
są potrzeby w zakresie infrastruktury, 
szkoleń oraz badań i innowacji, a także aby 
dokonywała wszelkich niezbędnych 
dostosowań na szczeblu regionalnym 
i lokalnym; opowiada się za 
przeprowadzeniem skierowanej do władz 
lokalnych i regionalnych kampanii 
informacyjnej na temat wykonania 
dyrektywy, co służyłoby realizacji celów tej 
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dyrektywy;

Or. ro

Poprawka 24
Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. liczy na to, że dyrektywa może 
faktycznie spowodować zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych, w 
szczególności mających wpływ na MŚP,
które dominują w sektorze usług;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zmniejszenia spoczywających na 
władzach lokalnych i regionalnych 
biurokratycznych obciążeń 
administracyjnych dotyczących obowiązku 
informowania o zmianach statutu; liczy 
na to, że dyrektywa może faktycznie 
spowodować zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych, w szczególności 
mających wpływ na MŚP, które dominują 
w sektorze usług;

Or. de

Poprawka 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. liczy na to, że dyrektywa może 
faktycznie spowodować zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych, w 
szczególności mających wpływ na MŚP, 
które dominują w sektorze usług;

6. liczy na to, że dyrektywa może 
faktycznie spowodować zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych, w 
szczególności mających wpływ na MŚP, 
które dominują w sektorze usług, w celu 
upowszechniania dodatkowych usług na 
obszarach wiejskich, odizolowanych lub 
peryferyjnych, a w szczególności usług 
świadczonych w interesie ogólnym i usług 
związanych z integracją społeczną;

Or. ro
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Poprawka 26
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. liczy na to, że dyrektywa może 
faktycznie spowodować zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych, w 
szczególności mających wpływ na MŚP, 
które dominują w sektorze usług;

6. liczy na to, że dyrektywa może 
faktycznie spowodować zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych, w 
szczególności mających wpływ na MŚP, 
które dominują w sektorze usług; popiera 
realizację niektórych strategii krajowych 
wspierających innowacyjne MŚP w 
największym stopniu dotknięte kryzysem 
gospodarczym i finansowym;

Or. ro

Poprawka 27
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. liczy na to, że dyrektywa może 
faktycznie spowodować zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych, w 
szczególności mających wpływ na MŚP, 
które dominują w sektorze usług;

6. liczy na to, że dyrektywa może 
faktycznie spowodować zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych i przypadków 
niepewności prawnej w szczególności 
mających wpływ na MŚP, które dominują 
w sektorze usług;

Or. en

Poprawka 28
Jens Geier, Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

6 a. wskazuje na fakt, że usługi 
użyteczności publicznej mogą i muszą być 
regulowane tam, gdzie są świadczone i 
gdzie korzystają z nich obywatele; w 
związku z tym wzywa do pozostawienia 
gminom odpowiedniej swobody działania 
w tym zakresie;

Or. de

Poprawka 29
Jens Geier

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6 b. wzywa właściwe organy do 
zapewnienia skutecznej kontroli 
finansowania usługodawców w 
regionach; w tym kontekście podkreśla, że 
obowiązek zgłaszania każdego pracownika 
oddelegowywanego do innego państwa 
członkowskiego jest niezbędnym 
warunkiem skutecznego nadzoru;

Or. de

Poprawka 30
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa do właściwego i dokładnego 
monitorowania stosowania przewidzianych 
w dyrektywie ograniczeń w zakresie usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu podziału kompetencji z 

7. wzywa do właściwego i dokładnego 
monitorowania stosowania przewidzianych 
w dyrektywie ograniczeń w zakresie usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu podziału kompetencji z 
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państwami członkowskimi. państwami członkowskimi; przypomina, że 
niniejsza dyrektywa nie ogranicza 
swobody państw członkowskich w zakresie 
zdefiniowania, w zgodzie z prawem 
wspólnotowym, usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym, 
określania, w jaki sposób usługi te 
powinny być zorganizowane 
i finansowane, zgodnie z zasadami 
pomocy państwa, oraz ustalania 
szczegółowych wymogów, którym 
podlegają.

Or. fr

Poprawka 31
Sabine Verheyen

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7 a. wzywa do szczególnego 
uwzględniania podstawowych zasad 
samorządności również podczas 
wdrażania dyrektywy usługowej oraz do 
jak najdalej idącego unikania 
biurokratycznych obciążeń 
administracyjnych oraz ograniczania 
decyzyjności organów lokalnych w 
odniesieniu do usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym;

Or. de


