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Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Curzio Maltese, Xabier 
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Zimmer, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka 
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Sprawozdanie A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych 

2016/2010(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw G a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ga. mając na uwadze, że według 

szacunków Komisji w ostatnich dziesięciu 

latach w sektorze usług pocztowych doszło 

do utraty zatrudnienia netto, podczas gdy 

znacznie wzrosła liczba miejsc pracy o 

niepewnym charakterze i z niskim 

wynagrodzeniem; 

Or. en 
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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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych 

2016/2010(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. zwraca się do Komisji o ułatwienie i 

wzmocnienie współpracy i koordynacji 

pomiędzy krajowymi organami 

regulacyjnymi w celu zwiększenia 

efektywności i interoperacyjności w 

dostawach transgranicznych oraz w celu 

monitorowania regulacyjnych działań 

krajowych organów regulacyjnych, w tym 

świadczenia usług powszechnych, z myślą 

o zapewnieniu jednolitego podejścia do 

stosowania prawa europejskiego oraz 

harmonizacji rynku pocztowego w UE; 

5. zwraca się do Komisji o ułatwienie i 

wzmocnienie współpracy i koordynacji 

pomiędzy krajowymi organami 

regulacyjnymi w celu zwiększenia 

efektywności i interoperacyjności w 

dostawach transgranicznych oraz w celu 

monitorowania regulacyjnych działań 

krajowych organów regulacyjnych, w tym 

świadczenia usług powszechnych, z myślą 

o zapewnieniu jednolitego podejścia do 

stosowania prawa europejskiego oraz 

pełnej interoperacyjności sieci pocztowych 
w UE; 

Or. en 
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Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

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

Zimmer, Jiří Maštálka 
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Sprawozdanie A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych 

2016/2010(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. przypomina, że usługa powszechna musi 

ewoluować odpowiednio do warunków 

technicznych, gospodarczych i 

społecznych, a także do potrzeb 

użytkowników, oraz że dyrektywa o 

usługach pocztowych zapewnia państwom 

członkowskim elastyczność niezbędną do 

zajęcia się specyfiką lokalną i zapewnienia 

długoterminowej stabilności świadczenia 

usług powszechnych; 

9. przypomina, że usługa powszechna musi 

ewoluować odpowiednio do warunków 

technicznych, gospodarczych i 

społecznych, a także do potrzeb 

użytkowników, oraz że dyrektywa o 

usługach pocztowych zapewnia państwom 

członkowskim elastyczność niezbędną do 

zajęcia się specyfiką lokalną i zapewnienia 

długoterminowej stabilności świadczenia 

usług powszechnych; jest zdania, że 

wysokiej jakości usługa powszechna idzie 

w parze z zatrudnieniem wysokiej jakości; 

Or. en 
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Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 
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Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych 

2016/2010(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję do udoskonalenia 

obecnej definicji usługi powszechnej, żeby 

określała minimalny, gwarantowany 

poziom usług dla konsumentów, 

dostosowała obowiązek świadczenia usługi 

powszechnej do zmian rynkowych, 

uwzględniała zmiany rynkowe w różnych 

państwach członkowskich oraz 

stymulowała wzrost gospodarczy i 

wspierała spójność społeczną; podkreśla 

jednak, że, biorąc pod uwagę ograniczenia 

charakteryzujące każdy rynek, należy 

pozostawić pewną elastyczność 

operatorom w organizacji tej usługi 

powszechnej; wzywa państwa 

członkowskie do wdrożenia procedur 

wydawania zezwoleń zgodnie z 

obowiązującą dyrektywą i do dalszej 

harmonizacji procedur wydawania 

zezwoleń w celu ograniczenia 

nieuzasadnionych barier na rynku 

wewnętrznym, nie tworząc przy tym 

zbędnych obciążeń administracyjnych; 

17. wzywa państwa członkowskie do 

pełnego poszanowania obecnej definicji 

usługi powszechnej, żeby zapewniała 

minimalny, gwarantowany poziom usług 

dla konsumentów, dostosowała obowiązek 

świadczenia usługi powszechnej do zmian 

rynkowych, uwzględniała zmiany rynkowe 

w różnych państwach członkowskich oraz 

stymulowała wzrost gospodarczy i 

wspierała spójność społeczną; podkreśla 

jednak, że, biorąc pod uwagę ograniczenia 

charakteryzujące każdy rynek, należy 

pozostawić pewną elastyczność 

operatorom w organizacji tej usługi 

powszechnej; wzywa państwa 

członkowskie do wdrożenia procedur 

wydawania zezwoleń zgodnie z 

obowiązującą dyrektywą i do dalszej 

harmonizacji procedur wydawania 

zezwoleń w celu ograniczenia 

nieuzasadnionych barier na rynku 

wewnętrznym, nie tworząc przy tym 

zbędnych obciążeń administracyjnych; 

Or. en 

 

 


