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Predlog spremembe  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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Uporaba direktive o poštnih storitvah 

2016/2010(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ga. ker je po ocenah Komisije poštni 

sektor v zadnjih 10 letih zabeležil neto 

izgubo delovnih mest, medtem ko so se 

močno povečale začasne in slabo plačane 

oblike zaposlitve; 

Or. en 
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Predlog spremembe  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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Uporaba direktive o poštnih storitvah 

2016/2010(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poziva Komisijo, naj zaradi večje 

učinkovitosti in interoperabilnosti pri 

čezmejni dostavi olajša in okrepi 

sodelovanje in usklajevanje med NRO ter 

spremlja regulativne dejavnosti NRO – 

vključno z nudenjem univerzalnih storitev 

–, da bi zagotovila enoten pristop pri 

izvajanju evropskega prava in 

harmonizaciji poštnega trga v EU; 

5. poziva Komisijo, naj zaradi večje 

učinkovitosti in interoperabilnosti pri 

čezmejni dostavi olajša in okrepi 

sodelovanje in usklajevanje med NRO ter 

spremlja regulativne dejavnosti NRO – 

vključno z nudenjem univerzalnih storitev 

–, da bi zagotovila enoten pristop pri 

izvajanju evropskega prava in popolna 

interoperabilnost poštnih omrežij v EU; 

Or. en 
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Predlog spremembe  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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Uporaba direktive o poštnih storitvah 

2016/2010(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. opozarja, da se mora univerzalna storitev 

razvijati glede na tehnično, gospodarsko in 

družbeno okolje ter potrebe uporabnikov, 

direktiva o poštnih storitvah pa državam 

članicam zagotavlja prožnost, ki jo 

potrebujejo za upoštevanje lokalnih 

posebnosti in zagotavljanje dolgoročne 

trajnosti zagotavljanja univerzalne storitve; 

9. opozarja, da se mora univerzalna storitev 

razvijati glede na tehnično, gospodarsko in 

družbeno okolje ter potrebe uporabnikov, 

direktiva o poštnih storitvah pa državam 

članicam zagotavlja prožnost, ki jo 

potrebujejo za upoštevanje lokalnih 

posebnosti in zagotavljanje dolgoročne 

trajnosti zagotavljanja univerzalne storitve; 

meni, da je visokokakovostna univerzalna 

storitev neločljivo povezana z 

visokokakovostno zaposlitvijo; 

Or. en 
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Predlog spremembe  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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Uporaba direktive o poštnih storitvah 

2016/2010(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poziva Komisijo, naj izboljša veljavno 

opredelitev univerzalne storitve, da bo 

opredeljena najnižja raven storitve za 

uporabnike, da bo obveznost zagotavljanja 

univerzalne storitve prilagojena 

razvijajočim se trgom in se bodo 

upoštevale spremembe na trgu različnih 

držav članic ter se bo spodbujala 

gospodarska rast in socialna kohezija; 

vseeno poudarja, da je treba zaradi 

posebnih omejitev, ki jih ima vsak trg, 

izvajalcem omogočiti določeno 

fleksibilnost, da organizirajo to univerzalno 

storitev; poziva države članice, naj izvajajo 

postopke izdaje dovoljenj v skladu s to 

direktivo ter naj brez ustvarjanja 

nepotrebnih upravnih bremen nadalje 

uskladijo postopke izdaje dovoljenj, da bi 

se zmanjšale neupravičene ovire za vstop 

na notranji trg; 

17. poziva države članice, naj popolnoma 

spoštujejo veljavno opredelitev univerzalne 

storitve, da bo zagotovljena najnižja raven 

storitve za uporabnike, da bo obveznost 

zagotavljanja univerzalne storitve 

prilagojena razvijajočim se trgom in se 

bodo upoštevale spremembe na trgu 

različnih držav članic ter se bo spodbujala 

gospodarska rast in socialna kohezija; 

vseeno poudarja, da je treba zaradi 

posebnih omejitev, ki jih ima vsak trg, 

izvajalcem omogočiti določeno 

fleksibilnost, da organizirajo to univerzalno 

storitev; poziva države članice, naj izvajajo 

postopke izdaje dovoljenj v skladu s to 

direktivo ter naj brez ustvarjanja 

nepotrebnih upravnih bremen nadalje 

uskladijo postopke izdaje dovoljenj, da bi 

se zmanjšale neupravičene ovire za vstop 

na notranji trg; 

Or. en 

 

 


