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Predlog spremembe 1
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava potencial direktive o storitvah 
za nadaljnjo integracijo gospodarstva EU 
in ponovni zagon enotnega trga s 
spodbujanjem gospodarske rasti in 
konkurenčnosti ter prispevanjem k 
zaposlovanju in ustvarjanju novih delovnih 
mest, saj storitve prinašajo pomemben 
delež BDP in zaposlovanja v EU; ob tem
meni, da lahko izvajanje te direktive 
vzajemno okrepi odnos med notranjim 
trgom in kohezijsko politiko;

1. priznava potencial direktive o storitvah 
za nadaljnjo integracijo gospodarstva EU 
in ponovni zagon enotnega trga s 
spodbujanjem gospodarske rasti in 
konkurenčnosti ter prispevanjem k 
zaposlovanju in ustvarjanju novih delovnih 
mest, saj storitve prinašajo pomemben 
delež BDP in zaposlovanja v EU; meni, da 
lahko hitro in pravilno izvajanje te 
direktive v vseh državah članicah ustvari 
pomembne pogoje za cilj regionalne 
konkurenčnosti in zaposlovanja ter 
vzajemno okrepi odnos med notranjim 
trgom in kohezijsko politiko;

Or. de

Predlog spremembe 2
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava potencial direktive o storitvah 
za nadaljnjo integracijo gospodarstva EU 
in ponovni zagon enotnega trga s 
spodbujanjem gospodarske rasti in 
konkurenčnosti ter prispevanjem k 
zaposlovanju in ustvarjanju novih delovnih 
mest, saj storitve prinašajo pomemben 
delež BDP in zaposlovanja v EU; ob tem 
meni, da lahko izvajanje te direktive 
vzajemno okrepi odnos med notranjim 
trgom in kohezijsko politiko;

1. priznava potencial direktive o storitvah 
za nadaljnjo integracijo gospodarstva EU 
in ponovni zagon enotnega trga s 
spodbujanjem gospodarske blaginje in 
konkurenčnosti ter prispevanjem k 
zaposlovanju in ustvarjanju novih delovnih 
mest, saj storitve prinašajo pomemben 
delež BDP in zaposlovanja v EU; ob tem 
meni, da lahko izvajanje te direktive 
vzajemno okrepi odnos med notranjim 
trgom in kohezijsko politiko ter obenem 
omogoči odpravo „utrujenosti“ enotnega 
trga v storitvenem sektorju;
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Or. en

Predlog spremembe 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava potencial direktive o storitvah 
za nadaljnjo integracijo gospodarstva EU 
in ponovni zagon enotnega trga s 
spodbujanjem gospodarske rasti in 
konkurenčnosti ter prispevanjem k 
zaposlovanju in ustvarjanju novih delovnih 
mest, saj storitve prinašajo pomemben 
delež BDP in zaposlovanja v EU; ob tem 
meni, da lahko izvajanje te direktive 
vzajemno okrepi odnos med notranjim 
trgom in kohezijsko politiko;

1. priznava potencial direktive o storitvah 
za nadaljnjo integracijo gospodarstva EU 
in ponovni zagon enotnega trga s 
spodbujanjem gospodarske rasti in 
konkurenčnosti ter prispevanjem k 
zaposlovanju in ustvarjanju novih delovnih 
mest, saj storitve prinašajo pomemben 
delež BDP in zaposlovanja v EU; ob tem 
meni, da lahko izvajanje te direktive 
vzajemno okrepi odnos med notranjim 
trgom in kohezijsko politiko ter prispeva k 
uresničevanju ciljev strategije EU 2020;

Or. ro

Predlog spremembe 4
Jens Geier

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. pozdravlja, da prenos direktive o 
storitvah še zlasti koristi gospodarstvu v 
regijah; želi opozoriti, da pri tem ne 
smemo spodkopati cilja enakega plačila za 
enako delo;

Or. de
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Predlog spremembe 5
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je prepričan, da lahko informacijski 
sistem za notranji trg in enotne kontaktne
točke z zahtevo po prizadevanjih za 
upravno sodelovanje med vsemi 
udeleženimi organi utrejo pot za nadaljnjo 
medopravilnost in mreženje na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni po vsej EU; 
meni pa, da je treba zagotoviti, da 
udeležene strani, zlasti lokalne in 
regionalne oblasti, zaradi tega ne bodo 
dodatno obremenjene;

2. je prepričan, da lahko informacijski 
sistem za notranji trg in enotne kontaktne 
točke z zahtevo po prizadevanjih za 
upravno sodelovanje med vsemi 
udeleženimi organi utrejo pot za nadaljnjo 
medopravilnost in mreženje na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni po vsej EU; 
poleg tega je treba enotne kontaktne točke 
spodbuditi, naj se držijo načela 
večjezičnosti, da se bodo lahko v 
upravnem postopku prilagajale potrebam; 
v zvezi s tem meni, da je smiselno, da 
enotne kontaktne točke poleg drugih 
uradnih jezikov uporabljajo tudi 
angleščino in po možnosti jezik države, s 
katero gospodarsko – če to ni povsem 
enoznačno, pa teritorialno – najtesneje 
sodelujejo; meni pa, da je treba zagotoviti, 
da udeležene strani, zlasti lokalne in 
regionalne oblasti, zaradi tega ne bodo 
dodatno obremenjene;

Or. de

Predlog spremembe 6
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je prepričan, da lahko informacijski 
sistem za notranji trg in enotne kontaktne 
točke z zahtevo po prizadevanjih za 
upravno sodelovanje med vsemi 
udeleženimi organi utrejo pot za nadaljnjo 
medopravilnost in mreženje na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni po vsej EU;

2. je prepričan, da lahko informacijski 
sistem za notranji trg in enotne kontaktne 
točke z zahtevo po prizadevanjih za 
upravno sodelovanje med vsemi 
udeleženimi organi utrejo pot za nadaljnjo 
medopravilnost in mreženje na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni po vsej EU;
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meni pa, da je treba zagotoviti, da 
udeležene strani, zlasti lokalne in 
regionalne oblasti, zaradi tega ne bodo 
dodatno obremenjene;

ugotavlja, da je pri opredeljevanju pravil 
in postopkov, s čimer bi zagotovili njihovo 
delovanje, potrebna določena prožnost, da 
bi upoštevali posebne zahteve zaradi 
regionalnih razlik v EU; meni pa, da je 
treba zagotoviti, da udeležene strani, zlasti 
lokalne in regionalne oblasti, zaradi tega ne 
bodo dodatno obremenjene;

Or. ro

Predlog spremembe 7
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je prepričan, da lahko informacijski 
sistem za notranji trg in enotne kontaktne 
točke z zahtevo po prizadevanjih za 
upravno sodelovanje med vsemi 
udeleženimi organi utrejo pot za nadaljnjo 
medopravilnost in mreženje na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni po vsej EU;
meni pa, da je treba zagotoviti, da 
udeležene strani, zlasti lokalne in 
regionalne oblasti, zaradi tega ne bodo 
dodatno obremenjene;

2. je prepričan, da lahko informacijski 
sistem za notranji trg in enotne kontaktne 
točke z zahtevo po prizadevanjih za 
upravno sodelovanje med vsemi 
udeleženimi organi utrejo pot za nadaljnjo 
medopravilnost in mreženje na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni po vsej EU;
meni pa, da je treba zagotoviti, da 
udeležene strani, zlasti lokalne in 
regionalne oblasti, zaradi tega ne bodo 
dodatno obremenjene in da je zato treba 
ukrepe izvajati partnersko in na podlagi 
resnične razprave na lokalni in regionalni 
ravni;

Or. ro

Predlog spremembe 8
Jens Geier

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. opozarja, da bi morale biti enotne 
kontaktne točke kot glavna informacijska 
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središča za izvajalce storitev javne točke 
in da bi morale biti v tesnem stiku z 
sindikati, ki v regijah na terenu zastopajo 
pravice in obveznosti delodajalcev in 
delojemalcev;

Or. de

Predlog spremembe 9
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da sta sodelovanje v sklopu 
evropske mreže javnih uprav držav članic 
in s tem povezana izmenjava informacij o 
zanesljivosti izvajalcev storitev koristna za 
oblikovanje dodatnega nadzora nad 
čezmejnimi dejavnostmi; priporoča 
oblikovanje kodeksa ravnanja, da bi 
izvajalcem storitev, ki želijo ustanoviti 
podružnico v drugi državi članici, 
omogočili izvajanje njihove dejavnosti v 
skladu s predpisi EU;

Or. ro

Predlog spremembe 10
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. upa, da bomo začeli cilje te direktive 
dosegati v bližnji prihodnosti in da bo 
koristila vsej EU in njenim regijam, kar bo 
prispevalo k dejanski gospodarski, socialni 
in teritorialni koheziji; poudarja vlogo 
strukturnih skladov in drugih 
instrumentov financiranja pri 
omogočanju dostopa do infrastrukture in 

3. upa, da bodo cilji te direktive koristili
vsej EU in njenim regijam, kar bo 
prispevalo k dejanski gospodarski, socialni 
in teritorialni koheziji;



PE452.701v01-00 8/18 AM\838775SL.doc

SL

zagotavljanju njene razpoložljivosti, na 
primer transporta, telekomunikacij ter 
raziskav in inovacij, pri zagotavljanju 
dostopa do javnega blaga in storitev v 
vseh regijah, zlasti tistih, ki so za 
vlagatelje manj privlačne, ter pri pomoči 
za spodbujanje izmenjave dobre prakse pri 
zagotavljanju bistvenih storitev; ob tem 
poziva k večji povezanosti in usklajevanju 
vseh politik;

Or. de

Predlog spremembe 11
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. upa, da bomo začeli cilje te direktive 
dosegati v bližnji prihodnosti in da bo 
koristila vsej EU in njenim regijam, kar bo 
prispevalo k dejanski gospodarski, socialni 
in teritorialni koheziji; poudarja vlogo 
strukturnih skladov in drugih instrumentov 
financiranja pri omogočanju dostopa do 
infrastrukture in zagotavljanju njene 
razpoložljivosti, na primer transporta, 
telekomunikacij ter raziskav in inovacij, pri 
zagotavljanju dostopa do javnega blaga in 
storitev v vseh regijah, zlasti tistih, ki so za 
vlagatelje manj privlačne, ter pri pomoči za 
spodbujanje izmenjave dobre prakse pri 
zagotavljanju bistvenih storitev; ob tem 
poziva k večji povezanosti in usklajevanju 
vseh politik;

3. upa, da bomo začeli cilje te direktive 
dosegati v bližnji prihodnosti in da bo
koristila vsej EU in njenim regijam, kar bo 
prispevalo k dejanski gospodarski, socialni 
in teritorialni koheziji; poudarja vlogo 
strukturnih skladov in drugih instrumentov 
financiranja pri omogočanju dostopa do 
infrastrukture in zagotavljanju njene 
razpoložljivosti, na primer transporta, 
telekomunikacij ter raziskav in inovacij, pri 
zagotavljanju dostopa do javnega blaga in 
storitev v vseh regijah, zlasti tistih, ki so za 
vlagatelje manj privlačne, da bi razvili in 
ponudili spodbude, s katerimi bi te regije 
napravili privlačnejše za vlagatelje, ter pri 
pomoči za spodbujanje izmenjave dobre 
prakse pri zagotavljanju bistvenih storitev;
ob tem poziva k večji povezanosti in 
usklajevanju vseh politik;

Or. ro
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Predlog spremembe 12
Sophie Auconie; Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec 

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. upa, da bomo začeli cilje te direktive 
dosegati v bližnji prihodnosti in da bo 
koristila vsej EU in njenim regijam, kar bo 
prispevalo k dejanski gospodarski, socialni 
in teritorialni koheziji; poudarja vlogo 
strukturnih skladov in drugih instrumentov 
financiranja pri omogočanju dostopa do 
infrastrukture in zagotavljanju njene 
razpoložljivosti, na primer transporta, 
telekomunikacij ter raziskav in inovacij, pri 
zagotavljanju dostopa do javnega blaga in 
storitev v vseh regijah, zlasti tistih, ki so za 
vlagatelje manj privlačne, ter pri pomoči 
za spodbujanje izmenjave dobre prakse pri 
zagotavljanju bistvenih storitev; ob tem 
poziva k večji povezanosti in usklajevanju 
vseh politik;

3. upa, da bomo začeli cilje te direktive 
dosegati v bližnji prihodnosti in da bo 
koristila vsej EU in njenim regijam, kar bo 
prispevalo k dejanski gospodarski, socialni 
in teritorialni koheziji; poudarja vlogo 
strukturnih skladov in drugih instrumentov 
financiranja pri omogočanju dostopa do 
infrastrukture in zagotavljanju njene 
razpoložljivosti, na primer transporta, 
telekomunikacij ter raziskav in inovacij, pri 
zagotavljanju dostopa do javnega blaga in 
storitev v vseh regijah, zlasti tistih, ki težje 
pritegnejo vlagatelje, ter pri pomoči za 
spodbujanje izmenjave dobre prakse pri 
zagotavljanju bistvenih storitev; ob tem 
poziva k večji povezanosti in usklajevanju 
vseh politik;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. upa, da bomo začeli cilje te direktive 
dosegati v bližnji prihodnosti in da bo 
koristila vsej EU in njenim regijam, kar bo 
prispevalo k dejanski gospodarski, socialni 
in teritorialni koheziji; poudarja vlogo 
strukturnih skladov in drugih instrumentov 
financiranja pri omogočanju dostopa do 
infrastrukture in zagotavljanju njene 
razpoložljivosti, na primer transporta, 
telekomunikacij ter raziskav in inovacij, pri 
zagotavljanju dostopa do javnega blaga in 

3. upa, da bomo začeli cilje te direktive 
dosegati v bližnji prihodnosti in da bo 
koristila vsej EU in njenim regijam, kar bo 
prispevalo k dejanski gospodarski, socialni 
in teritorialni koheziji; poudarja vlogo 
strukturnih skladov in drugih instrumentov 
financiranja pri omogočanju dostopa do 
infrastrukture in zagotavljanju njene 
razpoložljivosti, na primer transporta, 
telekomunikacij ter raziskav in inovacij, pa 
tudi izobraževanju, pri zagotavljanju 
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storitev v vseh regijah, zlasti tistih, ki so za 
vlagatelje manj privlačne, ter pri pomoči za 
spodbujanje izmenjave dobre prakse pri 
zagotavljanju bistvenih storitev; ob tem 
poziva k večji povezanosti in usklajevanju 
vseh politik;

dostopa do javnega blaga in storitev v vseh 
regijah, zlasti tistih, ki so za vlagatelje 
manj privlačne, ter pri pomoči za 
spodbujanje izmenjave dobre prakse pri 
zagotavljanju bistvenih storitev; ob tem 
poziva k večji povezanosti in usklajevanju 
vseh politik;

Or. ro

Predlog spremembe 14
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morali biti javni organi za 
učinkovitejše upravne postopke dolžni 
spoštovati načelo večjezičnosti, tako da bi 
poleg domačega jezika uporabljali tudi 
enega od uradnih delovnih jezikov EU, po 
možnosti jezik države, ki je njihova 
najbližja partnerica v gospodarskem ali –
če tega ni mogoče natančno ugotoviti –
ozemeljskem sodelovanju;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 15
Jens Geier, Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morali biti javni organi za 
učinkovitejše upravne postopke dolžni 
spoštovati načelo večjezičnosti, tako da bi 
poleg domačega jezika uporabljali tudi 
enega od uradnih delovnih jezikov EU, po 
možnosti jezik države, ki je njihova 
najbližja partnerica v gospodarskem ali –
če tega ni mogoče natančno ugotoviti –

črtano
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ozemeljskem sodelovanju;

Or. de

Predlog spremembe 16
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morali biti javni organi za 
učinkovitejše upravne postopke dolžni 
spoštovati načelo večjezičnosti, tako da bi 
poleg domačega jezika uporabljali tudi 
enega od uradnih delovnih jezikov EU, po 
možnosti jezik države, ki je njihova 
najbližja partnerica v gospodarskem ali –
če tega ni mogoče natančno ugotoviti –
ozemeljskem sodelovanju;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 17
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morali biti javni organi za 
učinkovitejše upravne postopke dolžni 
spoštovati načelo večjezičnosti, tako da bi 
poleg domačega jezika uporabljali tudi 
enega od uradnih delovnih jezikov EU, po 
možnosti jezik države, ki je njihova 
najbližja partnerica v gospodarskem ali –
če tega ni mogoče natančno ugotoviti –
ozemeljskem sodelovanju;

4. meni, da bi morali javni organi za 
učinkovitejše upravne postopke spodbujati 
in krepiti večjezičnost, tako da bi poleg 
domačega jezika uporabljali tudi enega od 
uradnih delovnih jezikov EU, po možnosti 
jezik države, ki je njihova najbližja 
partnerica v gospodarskem ali – če tega ni 
mogoče natančno ugotoviti – ozemeljskem 
sodelovanju;

Or. fr
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Predlog spremembe 18
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morali biti javni organi za 
učinkovitejše upravne postopke dolžni
spoštovati načelo večjezičnosti, tako da bi 
poleg domačega jezika uporabljali tudi 
enega od uradnih delovnih jezikov EU, po 
možnosti jezik države, ki je njihova 
najbližja partnerica v gospodarskem ali –
če tega ni mogoče natančno ugotoviti –
ozemeljskem sodelovanju;

4. meni, da bi morali javni organi za 
učinkovitejše upravne postopke spoštovati 
načelo večjezičnosti, tako da bi poleg 
domačega jezika uporabljali tudi enega od 
uradnih delovnih jezikov EU, po možnosti 
jezik države, ki je njihova najbližja 
partnerica v gospodarskem ali – če tega ni 
mogoče natančno ugotoviti – ozemeljskem 
sodelovanju, in sicer prek ustanovljenih 
podpornih platform;

Or. en

Predlog spremembe 19
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morali biti javni organi za 
učinkovitejše upravne postopke dolžni 
spoštovati načelo večjezičnosti, tako da bi 
poleg domačega jezika uporabljali tudi 
enega od uradnih delovnih jezikov EU, po
možnosti jezik države, ki je njihova 
najbližja partnerica v gospodarskem ali –
če tega ni mogoče natančno ugotoviti –
ozemeljskem sodelovanju;

4. meni, da bi bilo treba javne organe za 
učinkovitejše upravne postopke spodbujati 
k spoštovanju načela večjezičnosti, tako da 
bi poleg domačega jezika uporabljali tudi 
enega od uradnih delovnih jezikov EU, po 
možnosti jezik države, ki je njihova 
najbližja partnerica v gospodarskem ali –
če tega ni mogoče natančno ugotoviti –
ozemeljskem sodelovanju;

Or. en

Predlog spremembe 20
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 4 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morali biti javni organi za 
učinkovitejše upravne postopke dolžni 
spoštovati načelo večjezičnosti, tako da bi 
poleg domačega jezika uporabljali tudi 
enega od uradnih delovnih jezikov EU, po 
možnosti jezik države, ki je njihova 
najbližja partnerica v gospodarskem ali –
če tega ni mogoče natančno ugotoviti –
ozemeljskem sodelovanju;

4. meni, da bi morali biti javni organi za 
učinkovitejše upravne postopke dolžni 
spoštovati načelo večjezičnosti, tako da bi 
poleg domačega jezika uporabljali tudi 
enega od uradnih delovnih jezikov EU, po 
možnosti jezik države, ki je njihova 
najbližja partnerica v gospodarskem ali –
če tega ni mogoče natančno ugotoviti –
ozemeljskem sodelovanju, da bi pri 
tovrstnem sodelovanju omogočili 
učinkovito, neposredno in hitro 
komunikacijo;

Or. ro

Predlog spremembe 21
Jens Geier, Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. meni, da bi morali biti upravni 
postopki učinkovitejši; ob tem meni, da bi 
morale enotne kontaktne točke tesno 
sodelovati in izmenjavati izkušnje glede 
čezmejnih storitev v različnih evropskih 
regijah;

Or. de

Predlog spremembe 22
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj učinkovito 
spremlja in že od začetka ocenjuje vpliv te 
direktive na regije ter zagotovi učinkovito 

5. poziva Komisijo, naj učinkovito 
spremlja in že od začetka ocenjuje vpliv te 
direktive na regije ter zagotovi učinkovito 
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usklajevanje vseh politik, zlasti 
instrumentov kohezijske politike, tako da 
opredeli potrebe po infrastrukturi, 
usposabljanju, raziskavah in inovacijah, 
ter naj izvede potrebne prilagoditve na 
regionalni in lokalni ravni;

usklajevanje vseh ukrepov, skupaj z 
izvajanjem te direktive;

Or. de

Predlog spremembe 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj učinkovito 
spremlja in že od začetka ocenjuje vpliv te 
direktive na regije ter zagotovi učinkovito 
usklajevanje vseh politik, zlasti 
instrumentov kohezijske politike, tako da 
opredeli potrebe po infrastrukturi, 
usposabljanju, raziskavah in inovacijah, ter 
naj izvede potrebne prilagoditve na 
regionalni in lokalni ravni;

5. poziva Komisijo, naj učinkovito 
spremlja in že od začetka ocenjuje vpliv te 
direktive na regije ter zagotovi učinkovito 
usklajevanje vseh politik, zlasti 
instrumentov kohezijske politike, tako da 
opredeli potrebe po infrastrukturi, 
usposabljanju, raziskavah in inovacijah, ter 
naj izvede potrebne prilagoditve na 
regionalni in lokalni ravni; spodbuja 
Komisijo, naj podpre izvedbo 
informacijskih kampanj za lokalne in 
regionalne organe o uporabi te direktive, 
da bi uresničili njene cilje;

Or. ro

Predlog spremembe 24
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pričakuje, da bo ta direktiva dejansko 
pripomogla k zmanjšanju upravnih 
obremenitev, zlasti tistih, ki zadevajo mala 
in srednja podjetja, saj je teh na področju 
storitev največ;

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
zmanjšajo upravno obremenitev lokalnih 
in regionalnih organov v zvezi s sedanjo 
obveznostjo poročanja glede sprememb 
statutov; pričakuje, da bo ta direktiva 
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dejansko pripomogla k zmanjšanju 
upravnih obremenitev, zlasti tistih, ki 
zadevajo mala in srednja podjetja, saj je teh 
na področju storitev največ;

Or. de

Predlog spremembe 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pričakuje, da bo ta direktiva dejansko 
pripomogla k zmanjšanju upravnih 
obremenitev, zlasti tistih, ki zadevajo mala 
in srednja podjetja, saj je teh na področju 
storitev največ;

6. pričakuje, da bo ta direktiva dejansko 
pripomogla k zmanjšanju upravnih 
obremenitev, zlasti tistih, ki zadevajo mala 
in srednja podjetja, saj je teh na področju 
storitev največ, na ta način bi se lahko na 
podeželskih, izoliranih ali obrobnih 
območjih razvile dodatne storitve, zlasti 
storitve splošnega pomena in storitve za 
lažje socialno vključevanje;

Or. ro

Predlog spremembe 26
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pričakuje, da bo ta direktiva dejansko 
pripomogla k zmanjšanju upravnih 
obremenitev, zlasti tistih, ki zadevajo mala 
in srednja podjetja, saj je teh na področju 
storitev največ;

6. pričakuje, da bo ta direktiva dejansko 
pripomogla k zmanjšanju upravnih 
obremenitev, zlasti tistih, ki zadevajo mala 
in srednja podjetja, saj je teh na področju 
storitev največ; podpira izvajanje 
nacionalnih strategij v podporo malim in 
srednjim podjetjem, ki so jih najhuje 
prizadele posledice gospodarske in 
finančne krize;

Or. ro
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Predlog spremembe 27
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pričakuje, da bo ta direktiva dejansko 
pripomogla k zmanjšanju upravnih 
obremenitev, zlasti tistih, ki zadevajo mala 
in srednja podjetja, saj je teh na področju 
storitev največ;

6. pričakuje, da bo ta direktiva dejansko 
pripomogla k zmanjšanju upravnih 
obremenitev in primerov pravne 
negotovosti, zlasti tistih, ki zadevajo mala 
in srednja podjetja, saj je teh na področju 
storitev največ;

Or. en

Predlog spremembe 28
Jens Geier, Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. opozarja, da se storitve splošnega 
pomena lahko in morajo urejati tam, kjer 
se izvajajo ter kjer državljanom in 
državljankam najbolj koristijo; poziva, naj 
se občinam omogoči dovolj manevrskega 
prostora;

Or. de

Predlog spremembe 29
Jens Geier

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 b. poziva pristojne organe, naj 
zagotovijo učinkovit nadzor nad 
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financiranjem ponudnikov storitev v 
regijah; ob tem poudarja, da je za 
učinkovit nadzorni sistem potrebna 
obveznost poročanja o vseh delavcih, ki so 
napoteni v drugo državo članico;

Or. de

Predlog spremembe 30
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k ustreznemu in poglobljenemu 
spremljanju, kako se uporabljajo omejitve, 
ki jih omogoča direktiva na področju 
storitev v splošnem gospodarskem interesu, 
pri tem pa spoštovati deljeno pristojnost z 
državami članicami.

7. poziva k ustreznemu in poglobljenemu 
spremljanju, kako se uporabljajo omejitve, 
ki jih omogoča direktiva na področju 
storitev v splošnem gospodarskem interesu, 
pri tem pa spoštovati deljeno pristojnost z 
državami članicami; poudarja, da 
direktiva ne vpliva na svobodo držav 
članic, da v skladu z zakonodajo 
Skupnosti opredelijo, katere so storitve 
splošnega gospodarskega pomena, na 
kakšen način naj bodo te storitve 
organizirane in financirane v skladu s 
pravili o državni pomoči ter katere 
posebne obveznosti bi morale zanje veljati.

Or. fr

Predlog spremembe 31
Sabine Verheyen

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. poziva, naj se temeljno načelo 
občinske samouprave upošteva tudi pri 
izvajanju direktive o storitvah, v skupnem 
gospodarskem interesu pa je treba čim 
bolj zmanjšati upravno obremenitev in se 
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izogibati omejitvam glede svobode 
odločanja na lokalni ravni;

Or. de


