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Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0254/2016 

Markus Ferber 

referitor la punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale 

2016/2010(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ga (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ga. întrucât, potrivit estimărilor Comisiei, 

sectorul poștal a cunoscut o pierdere netă 

de locuri de muncă în ultimii 10 ani, în 

timp ce locurile de muncă precare și prost 

plătite s-au înmulțit considerabil, 

Or. en 
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Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0254/2016 

Markus Ferber 

referitor la punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale 

2016/2010(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. solicită Comisiei să faciliteze și să 

consolideze cooperarea și coordonarea 

între autoritățile naționale de reglementare 

pentru a se asigura o mai mare eficiență și 

interoperabilitate în privința livrărilor 

transfrontaliere și să supravegheze 

activitățile de reglementare ale ANR - 

inclusiv furnizarea de servicii universale - 

în vederea asigurării unei abordări 

uniforme în aplicarea legislației europene 

și a armonizării pieței serviciilor poștale 

în cadrul UE; 

5. solicită Comisiei să faciliteze și să 

consolideze cooperarea și coordonarea 

între autoritățile naționale de reglementare 

pentru a se asigura o mai mare eficiență și 

interoperabilitate în privința livrărilor 

transfrontaliere și să supravegheze 

activitățile de reglementare ale ANR - 

inclusiv furnizarea de servicii universale - 

pentru a asigura o abordare uniformă în 

aplicarea legislației europene și 

interoperabilitatea totală a rețelelor 
poștale din UE; 

Or. en 
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Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0254/2016 

Markus Ferber 

referitor la punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale 

2016/2010(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. reamintește că serviciul universal trebuie 

să evolueze în funcție de contextul tehnic, 

economic și social, precum și în funcție de 

nevoile utilizatorilor, și că Directiva 

privind serviciile poștale acordă statelor 

membre flexibilitatea necesară pentru a lua 

în considerare caracteristicile locale și 

pentru a asigura sustenabilitatea pe termen 

lung a furnizării serviciilor universale; 

9. reamintește că serviciul universal trebuie 

să evolueze în funcție de contextul tehnic, 

economic și social, precum și în funcție de 

nevoile utilizatorilor, și că Directiva 

privind serviciile poștale acordă statelor 

membre flexibilitatea necesară pentru a lua 

în considerare caracteristicile locale și 

pentru a asigura sustenabilitatea pe termen 

lung a furnizării serviciilor universale; 

consideră prestarea unor servicii 

universale de înaltă calitate este 

inseparabil legată de asigurarea unor 

locuri de muncă de înaltă calitate; 

Or. en 
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Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0254/2016 

Markus Ferber 

referitor la punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale 

2016/2010(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. invită Comisia să amelioreze actuala 

definiție a serviciului universal, să prevadă 

un nivel minim garantat de servicii pentru 

consumatori, să adapteze obligativitatea 

serviciului universal la evoluțiile piețelor, 

să ia în considerare evoluțiile pieței în 

diferite state membre și să stimuleze 

creșterea economică și coeziunea socială; 

susține, totuși, dat fiind că fiecare piață se 

confruntă cu constrângeri specifice, că 

operatorilor ar trebui să le fie permis un 

grad de flexibilitate în organizarea 

serviciului universal; invită statele membre 

să pună în aplicare proceduri de acordare a 

licențelor în conformitate cu actuala 

directivă și să armonizeze în continuare 

procedurile de acordare a licențelor și/sau 

de notificare, pentru a reduce obstacolele 

nejustificate la intrarea pe piața internă, 

fără a impune sarcini administrative inutile; 

17. invită statele membre să respecte întru 

totul actuala definiție a serviciului 

universal, pentru ca să asigure un nivel 

minim garantat de servicii pentru 

consumatori, să adapteze obligativitatea 

serviciului universal la evoluțiile piețelor, 

să ia în considerare evoluțiile pieței în 

diferite state membre și să stimuleze 

creșterea economică și coeziunea socială; 

susține, totuși, dat fiind că fiecare piață se 

confruntă cu constrângeri specifice, că 

operatorilor ar trebui să le fie permis un 

grad de flexibilitate în organizarea 

serviciului universal; invită statele membre 

să pună în aplicare proceduri de acordare a 

licențelor în conformitate cu actuala 

directivă și să armonizeze în continuare 

procedurile de acordare a licențelor și/sau 

de notificare, pentru a reduce obstacolele 

nejustificate la intrarea pe piața internă, 

fără a impune sarcini administrative inutile; 

Or. en 

 

 


