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Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Tillämpningen av direktivet om posttjänster 

2016/2010(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ga (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ga. Enligt kommissionens uppskattningar 

har postsektorn totalt sett haft en 

nettoförlust av arbetstillfällen under de 

senaste tio åren, samtidigt som osäkra och 

lågavlönade anställningsformer har ökat 

betydligt. 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0254/2 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Tillämpningen av direktivet om posttjänster 

2016/2010(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet ber kommissionen att 

underlätta och förstärka samarbetet och 

samordningen mellan de nationella 

regleringsmyndigheterna i syfte att öka 

effektiviteten och driftskompatibiliteten för 

gränsöverskridande leveranser, och att 

övervaka de nationella 

regleringsmyndigheternas 

regleringsverksamhet, däribland 

tillhandahållandet av samhällsomfattande 

tjänster, för att säkerställa en enhetlig 

tillämpning av EU-lagstiftningen och 

harmonisering av marknaden för 

posttjänster inom EU. 

5. Europaparlamentet ber kommissionen att 

underlätta och förstärka samarbetet och 

samordningen mellan de nationella 

regleringsmyndigheterna i syfte att öka 

effektiviteten och driftskompatibiliteten för 

gränsöverskridande leveranser, och att 

övervaka de nationella 

regleringsmyndigheternas 

regleringsverksamhet, däribland 

tillhandahållandet av samhällsomfattande 

tjänster, för att säkerställa en enhetlig 

tillämpning av EU-lagstiftningen och full 

interoperabilitet mellan postnätverk inom 

EU. 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0254/3 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Tillämpningen av direktivet om posttjänster 

2016/2010(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet påminner om att de 

samhällsomfattande tjänsterna måste 

utvecklas som svar på tekniska, 

ekonomiska och sociala förhållanden samt 

på användarnas behov, och att direktivet 

om posttjänster ger medlemsstaterna 

nödvändig flexibilitet för att hantera lokala 

särdrag och säkerställa långsiktig 

hållbarhet för samhällsomfattande tjänster. 

9. Europaparlamentet påminner om att de 

samhällsomfattande tjänsterna måste 

utvecklas som svar på tekniska, 

ekonomiska och sociala förhållanden samt 

på användarnas behov, och att direktivet 

om posttjänster ger medlemsstaterna 

nödvändig flexibilitet för att hantera lokala 

särdrag och säkerställa långsiktig 

hållbarhet för samhällsomfattande tjänster. 

Parlamentet anser att samhällsomfattande 

tjänster av hög kvalitet går hand i hand 

med arbetstillfällen av hög kvalitet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Tillämpningen av direktivet om posttjänster 

2016/2010(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förbättra den nuvarande 

definitionen av samhällsomfattande tjänster 

för att fastställa en garanterad miniminivå 

på tjänster för konsumenterna, att anpassa 

skyldigheten att tillhandahålla 

samhällsomfattande tjänster till 

marknadsutvecklingen, att beakta 

marknadsförändringar i olika 

medlemsstater, och att främja ekonomisk 

tillväxt och social sammanhållning. 

Parlamentet understryker emellertid att 

man, mot bakgrund av de specifika 

begränsningarna på varje marknad, bör ge 

operatörerna en viss flexibilitet när det 

gäller att organisera dessa 

samhällsomfattande tjänster. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att genomföra 

sina licensieringsförfaranden enligt det 

nuvarande direktivet och att ytterligare 

harmonisera sina licensierings- och/eller 

anmälningsförfaranden i syfte att minska 

omotiverade inträdeshinder inom den inre 

marknaden, utan att skapa onödiga 

administrativa bördor. 

17. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att till fullo respektera 

den nuvarande definitionen av 

samhällsomfattande tjänster för att 

säkerställa en garanterad miniminivå på 

tjänster för konsumenterna, att anpassa 

skyldigheten att tillhandahålla 

samhällsomfattande tjänster till 

marknadsutvecklingen, att beakta 

marknadsförändringar i olika 

medlemsstater, och att främja ekonomisk 

tillväxt och social sammanhållning 

Parlamentet understryker emellertid att 

man, mot bakgrund av de specifika 

begränsningarna på varje marknad, bör ge 

operatörerna en viss flexibilitet när det 

gäller att organisera dessa 

samhällsomfattande tjänster. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att genomföra 

sina licensieringsförfaranden enligt det 

nuvarande direktivet och att ytterligare 

harmonisera sina licensierings- och/eller 

anmälningsförfaranden i syfte att minska 

omotiverade inträdeshinder inom den inre 

marknaden, utan att skapa onödiga 

administrativa bördor. 

Or. en 
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