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4.9.2013 A7-0273/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

v mene skupiny S&D 

Thomas Händel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Vnútorný trh v oblasti služieb 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. pripomína, že presadzovanie 
úsporných politík a recesia v mnohých 
členských štátoch im bráni vo využívaní 
hospodárskych výhod vyplývajúcich zo 
smernice o službách; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

v mene skupiny S&D 

Thomas Händel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Vnútorný trh v oblasti služieb 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  4a. pripomína, že smernica o službách sa 
musí vykladať v zmysle nových 
ustanovení zmlúv, najmä článku 3 
Zmluvy o Európskej únii, horizontálnej 
sociálnej doložky uvedenej v článku 9 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ), článku 14 ZFEÚ, protokolu 
č. 26 pripojeného k zmluvám a Charty 
základných práv Európskej únie; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

v mene skupiny S&D 

Thomas Händel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Vnútorný trh v oblasti služieb 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  5a. pripomína potrebu zohľadniť 
strednodobé a dlhodobé dôsledky, ako aj 
kvantitatívny (vytváranie pracovných 
miest, likvidácia pracovných miest) 
a kvalitatívny vplyv (kvalita pracovných 
miest, pracovné podmienky) smernice 
o službách na zamestnanosť v EÚ; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

v mene skupiny S&D 

Thomas Händel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Vnútorný trh v oblasti služieb 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  8a. berie na vedomie nové oznámenie 
Komisie s názvom Akt o jednotnom trhu 
II – Spoločne za nový rast, ktoré sa 
zameriava na posilnenie integrácie 
jednotného trhu v rámci EÚ, povzbudenie 
rastu a podporu vytvárania 
vysokokvalitných pracovných miest, 
najmä pre mladých ľudí; víta skutočnosť, 
že oznámenie poskytuje podporu 
sociálnemu podnikaniu; žiada, aby 
na túto iniciatívu nadviazali ďalší s 
cieľom podporiť MSP ako celok; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

v mene skupiny S&D 

Thomas Händel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Vnútorný trh v oblasti služieb 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  12a. poznamenáva, že všetky hlavné 
zainteresované strany sa musia zaviazať, 
že budú riadne presadzovať vykonávanie 
právnych predpisov v oblasti jednotného 
trhu v plnom rozsahu a súčasne zaistiť, že 
sa zohľadňuje ich sociálny rozmer; 
pripomína, že smernica nemá vplyv na 
pracovné právo, ani sa netýka právnych 
predpisov členských štátov v oblasti 
sociálneho zabezpečenia; domnieva sa, že 
prehĺbenie vnútorného trhu so službami 
by sa malo chápať ako príležitosť na 
posilnenie sociálneho zabezpečenia, práv 
pracovníkov a dôstojných pracovných 
podmienok pre všetkých občanov EÚ, a to 
vrátane uplatňovania zásady rovnakého 
odmeňovania za rovnakú prácu, ako sa 
uvádza v článku 157 ZFEÚ; domnieva sa 
tiež, že ustanovenia týkajúce sa sociálnej 
ochrany, zdravia a bezpečnosti na 
pracovisku nemožno považovať za 
neprimerané obmedzenia; 

Or. en 



 

AM\1001906SK.doc  PE515.938v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

4.9.2013 A7-0273/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

v mene skupiny S&D 

Thomas Händel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Vnútorný trh v oblasti služieb 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  15a. víta úsilie o poskytnutie právnej istoty 
podnikom a spotrebiteľom 
prostredníctvom nástrojov, ako je 
smernica o právach spotrebiteľov, 
smernica o alternatívnom urovnávaní 
sporov a nariadenie o riešení sporov 
online; pripomína potrebu vytvorenia 
konzistentného mechanizmu kolektívneho 
uplatňovania nárokov na nápravu v 
oblasti ochrany spotrebiteľa pre celú EÚ, 
ktorý je kľúčovým nástrojom na podporu 
zdravej hospodárskej súťaže; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

v mene skupiny S&D 

Thomas Händel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Vnútorný trh v oblasti služieb 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 33a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  33a. odporúča vykonať ex post posúdenie 
vplyvu liberalizácie služieb na práva 
spotrebiteľa, zamestnanosť a životné 
a pracovné podmienky, a posúdiť tento 
vplyv z hľadiska očakávaných účinkov 
v čase prijatia smernice; 

Or. en 

 

 


