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7.9.2016 A8-0254/1 

Módosítás  1 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Curzio Maltese, Xabier 

Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele 

Zimmer, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0254/2016 

Markus Ferber 

A postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazása 

2016/2010(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

G a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ga. mivel az Európai Bizottság becslései 

szerint a postai ágazatban az utóbbi 10 

évben nettó munkahelyvesztés volt a 

jellemző, ugyanakkor jelentős mértékben 

terjednek a bizonytalan és rosszul fizetett 

foglalkoztatási formák; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0254/2 

Módosítás  2 

Tania González Peñas, Fabio De Masi, Curzio Maltese, Xabier Benito Ziluaga, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, 

Martina Michels, Dennis de Jong, Gabriele Zimmer, Jiří Maštálka 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0254/2016 

Markus Ferber 

A postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazása 

2016/2010(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. kéri a Bizottságot, hogy segítse elő és 

erősítse a nemzeti szabályozó hatóságok 

közötti együttműködést és koordinációt a 

határon átnyúló kézbesítés 

hatékonyságának és interoperabilitásának 

növelése terén, és felügyelje a nemzeti 

szabályozó hatóságok szabályozási 

tevékenységeit – beleértve az egyetemes 

szolgáltatások nyújtását – az európai jog 

alkalmazására vonatkozó egységes 

megközelítés biztosítása, illetve a postai 

szolgáltatások piacának EU-n belüli 

harmonizálása érdekében; 

5. kéri a Bizottságot, hogy segítse elő és 

erősítse a nemzeti szabályozó hatóságok 

közötti együttműködést és koordinációt a 

határon átnyúló kézbesítés 

hatékonyságának és interoperabilitásának 

növelése terén, és felügyelje a nemzeti 

szabályozó hatóságok szabályozási 

tevékenységeit – beleértve az egyetemes 

szolgáltatások nyújtását – az európai jog 

alkalmazására vonatkozó egységes 

megközelítés biztosítása, illetve a postai 

szolgáltatások hálózatainak EU-n belüli 

teljes interoperabilitása érdekében; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0254/3 

Módosítás  3 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Curzio Maltese, Xabier 

Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele 

Zimmer, Jiří Maštálka 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0254/2016 

Markus Ferber 

A postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazása 

2016/2010(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. emlékeztet arra, hogy az egyetemes 

szolgáltatásnak a műszaki, gazdasági és 

társadalmi környezet változásainak és a 

felhasználók igényeinek megfelelően kell 

alakulnia, és hogy a postai 

szolgáltatásokról szóló irányelv biztosítja a 

tagállamok számára a helyi 

sajátosságoknak való megfeleléshez és az 

egyetemes szolgáltatások hosszú távú 

fenntarthatóságának biztosításához 

szükséges rugalmasságot; 

9. emlékeztet arra, hogy az egyetemes 

szolgáltatásnak a műszaki, gazdasági és 

társadalmi környezet változásainak és a 

felhasználók igényeinek megfelelően kell 

alakulnia, és hogy a postai 

szolgáltatásokról szóló irányelv biztosítja a 

tagállamok számára a helyi 

sajátosságoknak való megfeleléshez és az 

egyetemes szolgáltatások hosszú távú 

fenntarthatóságának biztosításához 

szükséges rugalmasságot; úgy véli, hogy a 

minőségi egyetemes szolgáltatás szorosan 

összefügg a minőségi foglalkoztatással; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0254/4 

Módosítás  4 

Tania González Peñas, Fabio De Masi, Curzio Maltese, Xabier Benito Ziluaga, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, 

Martina Michels, Dennis de Jong, Gabriele Zimmer, Jiří Maštálka 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0254/2016 

Markus Ferber 

A postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazása 

2016/2010(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa az 

egyetemes szolgáltatás jelenlegi 

meghatározását, amely előírja a 

fogyasztóknak nyújtandó szolgáltatás 

garantált minimális szintjét, az egyetemes 

szolgáltatási kötelezettség alkalmassá 

tételét a fejlődő piacok számára, és 

figyelembe veszi a piaci változásokat a 

különböző tagállamokban, illetve 

előmozdítja a gazdasági növekedést és a 

társadalmi kohéziót; hangsúlyozza 

ugyanakkor, hogy – az egyes piacokra 

jellemző kedvezőtlen adottságokat 

figyelembe véve – a szolgáltatók számára 

bizonyos mértékű rugalmasságról kell 

rendelkezni az egyetemes szolgáltatás 

megszervezése érdekében; felhívja a 

tagállamokat az engedélyezési eljárásoknak 

a jelenlegi irányelv szerinti végrehajtására, 

folytassák az engedélyezési és/vagy 

értékesítési eljárások harmonizációját, a 

belső piacra lépés előtt álló indokolatlan 

akadályok számának csökkentése 

érdekében, szükségtelen adminisztrációs 

terhek bevezetése nélkül; 

17. felhívja a tagállamokat, hogy teljes 

körűen tartsák tiszteletben az egyetemes 

szolgáltatás jelenlegi meghatározását, 

ezáltal biztosítva a fogyasztóknak 

nyújtandó szolgáltatás garantált minimális 

szintjét, továbbá tegyék alkalmassá az 

egyetemes szolgáltatási kötelezettséget a 

fejlődő piacok számára, és vegyék 

figyelembe a piaci változásokat a 

különböző tagállamokban, illetve 

mozdítsák elő a gazdasági növekedést és a 

társadalmi kohéziót; hangsúlyozza 

ugyanakkor, hogy – az egyes piacokra 

jellemző kedvezőtlen adottságokat 

figyelembe véve – a szolgáltatók számára 

bizonyos mértékű rugalmasságról kell 

rendelkezni az egyetemes szolgáltatás 

megszervezése érdekében; felhívja a 

tagállamokat az engedélyezési eljárásoknak 

a jelenlegi irányelv szerinti végrehajtására, 

folytassák az engedélyezési és/vagy 

értékesítési eljárások harmonizációját, a 

belső piacra lépés előtt álló indokolatlan 

akadályok számának csökkentése 

érdekében, szükségtelen adminisztrációs 

terhek bevezetése nélkül; 

Or. en 
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