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6.9.2013 A7-0273/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Heide Rühle 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Vnútorný trh v oblasti služieb 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže náš jednotný trh je základným 

kameňom výstavby európskeho projektu 

a jeho správne fungovanie je nevyhnutné 
pre riadne vykonávanie politík EÚ 
a zároveň tvorí základ obnovy; 

A. keďže náš jednotný trh je základným 

kameňom výstavby európskeho projektu, 
sám osebe však nebude cestou z krízy, ak 
ho nebude dopĺňať konzistentná stratégia 
ekologickej transformácie európskeho 
hospodárstva v súlade so stratégiou 
Európa 2020; 

Or. en 
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6.9.2013 A7-0273/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Heide Rühle 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Vnútorný trh v oblasti služieb 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že keby boli členské štáty 
pripravené riadne a v plnej miere 
vykonávať smernicu o službách 
a odstránili neopodstatnené obmedzenia, 
podľa odvážnych odhadov Komisie by EÚ 
mohla v horizonte 5 – 10 rokov vytvoriť 
hospodárske zisky vo výške až 2,6 % HDP; 

2. zdôrazňuje, že odvážny odhad Komisie 

vytvoriť v horizonte 5 – 10 rokov 

hospodársky zisk vo výške až 2,6 % HDP  

by sa mohol dosiahnuť iba pri scenári, 
ktorý sa približuje zrušeniu takmer 
všetkých obmedzení, ktorý nie je 
realistický ani zlučiteľný s potrebou, aby 
orgány verejnej moci regulovali trh so 
službami z dôvodov verejného záujmu; 

Or. en 
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6.9.2013 A7-0273/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Heide Rühle 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Vnútorný trh v oblasti služieb 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. povzbudzuje tiež postupné otváranie 
vnútorného trhu so službami v odvetví 
sociálneho zabezpečenia pri súbežnom 
dodržiavaní ustanovení smernice 
o službách; 

7. domnieva sa, že ustanovenia vylučujúce 
časti odvetvia sociálneho zabezpečenia z 
rozsahu smernice sa musia zachovať; 

Or. en 
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6.9.2013 A7-0273/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Heide Rühle 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Vnútorný trh v oblasti služieb 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
bolo zistené značné množstvo prípadov, 
keď sa členské štáty nevhodným 
spôsobom odvolávajú na „závažné dôvody 
týkajúce sa verejného záujmu“ (článok 15 
smernice o službách) iba na účely 
ochrany a podpory svojho domáceho trhu; 
nazdáva sa, že využívanie dôvodu vyššieho 

verejného záujmu by malo byť v súlade 

s judikatúrou Európskeho súdneho dvora 

vždy objektívne odôvodnené a striktne 

primerané sledovanému cieľu; zdôrazňuje 
skutočnosť, že komplikované právne 
formy a požiadavky akcionárov, územné 
obmedzenia, overovanie ekonomickej 
potreby a pevné tarify vytvárajú 
cezhraničným podnikom neopodstatnené 
prekážky v efektívnom cezhraničnom 
zakladaní a poškodzujú vnútorný trh so 
službami; 

10. nazdáva sa, že využívanie dôvodu 
vyššieho verejného záujmu by malo byť 

v súlade s judikatúrou Európskeho súdneho 

dvora vždy možné, pokiaľ je objektívne 
odôvodnené a striktne primerané 

sledovanému cieľu;  

Or. en 
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6.9.2013 A7-0273/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Heide Rühle 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Vnútorný trh v oblasti služieb 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. zdôrazňuje, že príslušné regionálne a 

miestne orgány musia tiež niesť svoj diel 
zodpovednosti za plné a kvalitné 
vykonávanie znenia a zámeru smernice s 
celkovým cieľom podporiť hospodársku 
činnosť a zamestnanosť; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje dôležitosť odstránenia 

administratívnych prekážok;  

27. zdôrazňuje, že vykonávanie smernice o 
službách prinieslo pre príslušné regionálne 
a miestne orgány značnú administratívnu 
záťaž; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
dôležitosť odstránenia administratívnych 

prekážok;  

Or. en 

 

 


