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4.9.2013 A7-0273/1 

Predlog spremembe  1 

Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Evelyne Gebhardt 

v imenu skupine S&D 

Thomas Händel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Notranji trg storitev 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. opozarja, da v številnih državah 

članicah zaradi uveljavljanja varčevalnih 

politik in recesije ni mogoče izkoristiti 

gospodarskih prednosti direktive o 

storitvah; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/2 

Predlog spremembe  2 

Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Evelyne Gebhardt 

v imenu skupine S&D 

Thomas Händel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Notranji trg storitev 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4a. opozarja, da je treba to direktivo 

razlagati ob upoštevanju novih temeljnih 

določb, zlasti člena 3 Pogodbe o Evropski 

uniji, horizontalne socialne klavzule iz 

člena 9 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, njenega člena 14, protokola št. 26, 

ki je priložen Pogodbam, ter listine 

Evropske unije o temeljnih pravicah; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/3 

Predlog spremembe  3 

Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Evelyne Gebhardt 

v imenu skupine S&D 

Thomas Händel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Notranji trg storitev 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. ponovno poudarja, da je treba 

upoštevati srednje- in dolgoročne vplive 

ter kvantitativni (ustvarjanje in ukinjanje 

delovnih mest) in kvalitativni (kakovost 

delovnih mest, delovne razmere) učinek 

direktive o storitvah na zaposlenost v EU; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/4 

Predlog spremembe  4 

Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Evelyne Gebhardt 

v imenu skupine S&D 

Thomas Händel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Notranji trg storitev 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. je seznanjen z novim sporočilom 

Komisije z naslovom „Akt za enotni trg II 

– Skupaj za novo rast“, katerega cilj je 

krepiti povezovanje enotnega trga v EU 

ter spodbuditi rast in ustvarjanje 

visokokakovostnih delovnih mest, zlasti za 

mlade; pozdravlja podporo, ki jo sporočilo 

nudi socialnemu podjetništvu; poziva, naj 

tej pobudi sledijo še druge splošne pobude 

za mala in srednja podjetja; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/5 

Predlog spremembe  5 

Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Evelyne Gebhardt 

v imenu skupine S&D 

Thomas Händel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Notranji trg storitev 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 12a. ugotavlja, da se morajo vsi glavni 

deležniki zavzeti za pravilno in popolno 

izvajanje zakonodaje o enotnem trgu, pri 

tem pa zagotoviti tudi upoštevanje njene 

socialne razsežnosti; želi spomniti, da 

direktiva ne vpliva na delovno pravo niti 

na zakonodajo držav članic na področju 

socialnega varstva; meni, da bi moralo 

biti poglabljanje notranjega trga za 

storitve vzvod za okrepitev socialne 

blaginje, pravic delavcev in dostojnih 

delovnih razmer za vse državljane EU, 

vključno z izvajanjem načela enakega 

plačila za enako delo, zapisanega v členu 

157 PDEU; meni tudi, da določb v zvezi s 

socialnim varstvom, zdravjem in varnostjo 

pri delu ni mogoče razumeti kot 

nesorazmerne omejitve; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/6 

Predlog spremembe  6 

Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Evelyne Gebhardt 

v imenu skupine S&D 

Thomas Händel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Notranji trg storitev 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 15a. pozdravlja prizadevanja za 

zagotovitev pravne varnosti za podjetja in 

potrošnike z instrumenti, kot so direktiva 

o pravicah potrošnikov, direktiva o 

alternativnem reševanju sporov in uredba 

o spletnem reševanju sporov; opozarja, da 

je treba uvesti skladen vseevropski 

mehanizem kolektivnih pravnih sredstev 

na področju varstva potrošnikov, kar bi bil 

ključni instrument za podpiranje zdrave 

konkurence; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/7 

Predlog spremembe  7 

Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Evelyne Gebhardt 

v imenu skupine S&D 

Thomas Händel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Notranji trg storitev 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 33a. priporoča, da bi izvedli naknadno 

oceno učinka liberalizacije storitev na 

pravice potrošnikov, zaposlovanje ter 

življenjske in delovne razmere ter ga 

ocenili tudi z vidika pričakovanih učinkov 

v času sprejetja direktive; 

Or. en 

 

 


