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6.9.2013 A7-0273/8 

Predlog spremembe  8 

Heide Rühle 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Notranji trg storitev 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A  

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker je naš skupni trg temelj evropske 

konstrukcije, njegovo dobro delovanje pa 

je bistveno za ustrezno izvajanje politik 

EU in je osnova za okrevanje; 

A. ker je naš skupni trg temelj evropske 

konstrukcije, sam pa ne bo pot iz krize, če 

ga ne bo spremljala dosledna strategija za 

ekološko preoblikovanje evropskega 

gospodarstva v skladu s strategijo 

Evropa 2020; 

Or. en 
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6.9.2013 A7-0273/9 

Predlog spremembe  9 

Heide Rühle 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Notranji trg storitev 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, da bi po ambicioznih ocenah 

Komisije EU v petih do desetih letih lahko 

dosegla ekonomsko rast do 2,6 % BDP, če 

bi bile države članice pripravljene 

ustrezno in v celoti izvajati direktivo o 

storitvah ter odstraniti neutemeljene 

omejitve; 

2. poudarja, da bi bilo ambiciozno oceno 

Komisije, da bi EU v petih do desetih letih 

lahko dosegla ekonomsko rast do 2,6 % 

BDP, mogoče doseči samo v primeru, da 

bi bila dosežena skoraj popolna odprava 

skoraj vseh omejitev, kar ni ne realno ne 

združljivo s tem, da morajo javni organi 

zaradi javnega interesa urejati trg storitev; 

Or. en 
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Predlog spremembe  10 

Heide Rühle 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Notranji trg storitev 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. spodbuja tudi postopno odpiranje 

notranjega trga storitev na področju 

socialnega varstva in hkratno upoštevanje 

določb direktive o storitvah; 

7. meni, da je treba ohraniti določila, v 

skladu s katerimi je področje socialnega 

varstva v nekaterih delih izvzeto iz 

področja uporabe direktive; 

Or. en 



 

AM\1002304SL.doc  PE515.938v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

6.9.2013 A7-0273/11 

Predlog spremembe  11 

Heide Rühle 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Notranji trg storitev 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. obžaluje, da je bilo v številnih 

primerih ugotovljeno, da se države članice 

neustrezno sklicujejo na prevladujoče 

razloge javnega interesa (člen 15 direktive 

o storitvah) samo zaradi zaščite in 

favoriziranja domačega trga; meni, da bi 

morali biti prevladujoči razlogi javnega 

interesa vedno objektivno upravičeni in 

strogo sorazmerni z želenimi cilji v skladu 

s sodno prakso Evropskega sodišča; 

poudarja, da bremena, ki se nanašajo na 

zahteve v zvezi s pravno obliko in 

delničarji, teritorialne omejitve, 

preverjanje gospodarskih potreb in fiksne 

tarife ustvarjajo neupravičene ovire za 

učinkovito čezmejno ustanavljanje in 

škodujejo notranjemu trgu storitev; 

10. meni, da bi morali biti prevladujoči 

razlogi javnega interesa vedno mogoči, če 

so objektivno upravičeni in strogo 

sorazmerni z želenimi cilji v skladu s 

sodno prakso Evropskega sodišča;  

Or. en 
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6.9.2013 A7-0273/12 

Predlog spremembe  12 

Heide Rühle 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Notranji trg storitev 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poudarja, da morajo pristojni 

regionalni in lokalni organi sprejeti 

skupno odgovornost za celovito in 

kakovostno izvajanje direktive v smislu 

besedila in namena s splošnim ciljem 

spodbujanja gospodarske dejavnosti; v 

zvezi s tem poudarja pomen zmanjšanja 

upravnih bremen;  

27. poudarja, da je izvajanje direktive o 

storitvah povzročilo precejšnjo upravno 

obremenitev za pristojne lokalne in 

regionalne organe; v zvezi s tem poudarja 

pomen zmanjšanja upravnih bremen;  

Or. en 

 

 


