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7.9.2016 A8-0254/1 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Uplatňovanie smernice o poštových službách 

2016/2010(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ga. keďže podľa odhadov Komisie 

zaznamenalo odvetvie poštových služieb v 

priebehu posledných 10 rokov čistú stratu 

pracovných miest, zatiaľ čo výrazne 

vzrástol počet neistých a zle platených 

foriem zamestnania; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0254/2 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Uplatňovanie smernice o poštových službách 

2016/2010(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. žiada Komisiu, aby uľahčila a posilnila 

spoluprácu a koordináciu medzi NRO s 

cieľom dosiahnuť vyššiu účinnosť a 

interoperabilitu pri cezhraničnom 

doručovaní, a monitorovala regulačnú 

činnosť NRO – vrátane poskytovania 

univerzálnej služby – v záujme 

zabezpečenia jednotného prístupu k 

uplatňovaniu európskeho práva 

a harmonizácie európskeho trhu 

poštových služieb v rámci EÚ; 

5. žiada Komisiu, aby uľahčila a posilnila 

spoluprácu a koordináciu medzi NRO s 

cieľom dosiahnuť vyššiu účinnosť a 

interoperabilitu pri cezhraničnom 

doručovaní, a monitorovala regulačnú 

činnosť NRO – vrátane poskytovania 

univerzálnej služby – v záujme 

zabezpečenia jednotného prístupu k 

uplatňovaniu európskeho práva a úplnej 

interoperability poštových sietí v rámci 

EÚ; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0254/3 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Uplatňovanie smernice o poštových službách 

2016/2010(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. pripomína, že univerzálna služba sa 

musí vyvíjať v súlade s technickým, 

hospodárskym a sociálnym prostredím a 

potrebami užívateľov poštových služieb, 

a že smernica o poštových službách 

poskytuje členským štátom pružnosť 

potrebnú na riešenie miestnych špecifík a 

na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti 

poskytovania univerzálnej služby; 

9. pripomína, že univerzálna služba sa 

musí vyvíjať v súlade s technickým, 

hospodárskym a sociálnym prostredím a 

potrebami užívateľov poštových služieb, 

a že smernica o poštových službách 

poskytuje členským štátom pružnosť 

potrebnú na riešenie miestnych špecifík a 

na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti 

poskytovania univerzálnej služby; nazdáva 

sa, že vysokokvalitné univerzálne služby si 

vyžadujú vysokokvalitné zamestnávanie; 

Or. en 



 

AM\1103735SK.docx  PE589.564v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

7.9.2016 A8-0254/4 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Uplatňovanie smernice o poštových službách 

2016/2010(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. vyzýva Komisiu, aby zlepšila súčasné 

vymedzenie univerzálnej služby s cieľom 

stanoviť minimálnu garantovanú úroveň 

služieb pre spotrebiteľov, prispôsobiť 

PPUS vyvíjajúcim sa trhom, zohľadniť 

zmeny na trhu v rôznych členských štátoch 

a posilniť hospodársky rast a sociálnu 

súdržnosť; trvá však na tom, vzhľadom na 

to, že každý trh má svoje osobitné 

obmedzenia, aby prevádzkovatelia mali 

určitú mieru flexibility pri organizovaní 

univerzálnej služby; vyzýva členské štáty, 

aby zaviedli postupy udeľovania licencií 

podľa platnej smernice a ďalej 

harmonizovali postupy oznamovania 

a/alebo udeľovania licencií v snahe o 

zníženie neodôvodnených prekážok pre 

vstup na vnútorný trh, bez vytvárania 

zbytočnej administratívnej záťaže; 

17. vyzýva členské štáty, aby v plnej miere 

zohľadnili súčasné vymedzenie 

univerzálnej služby s cieľom zabezpečiť 

minimálnu garantovanú úroveň služieb pre 

spotrebiteľov, prispôsobiť PPUS 

vyvíjajúcim sa trhom, zohľadniť zmeny na 

trhu v rôznych členských štátoch a posilniť 

hospodársky rast a sociálnu súdržnosť; trvá 

však na tom, vzhľadom na to, že každý trh 

má svoje osobitné obmedzenia, aby 

prevádzkovatelia mali určitú mieru 

flexibility pri organizovaní univerzálnej 

služby; vyzýva členské štáty, aby zaviedli 

postupy udeľovania licencií podľa platnej 

smernice a ďalej harmonizovali postupy 

oznamovania a/alebo udeľovania licencií 

v snahe o zníženie neodôvodnených 

prekážok pre vstup na vnútorný trh, bez 

vytvárania zbytočnej administratívnej 

záťaže; 

Or. en 

 

 


