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Ändringsförslag 1
Martí Grau i Segú

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
tjänstesektorn utgör över tre fjärdedelar av 
EU:s ekonomi och att många tjänster är 
nödvändiga för konkurrenskraften och 
nyskapandet i andra delar av 
tjänstesektorn och inom industrisektorn.

1. Europaparlamentet påminner om att 
tjänstesektorn utgör över tre fjärdedelar av 
EU:s ekonomi och att många tjänster är 
nödvändiga för konkurrenskraften och 
nyskapandet i andra sektorer av
produktionscykeln såsom industri- och 
jordbrukssektorn.

Or. es

Ändringsförslag 2
Martí Grau i Segú

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Vid etablerandet av en rättvis handel 
med tjänster anser Europaparlamentet att 
det är nödvändigt att se till att de 
principer som anges i artikel 2 i 
EG-fördraget följs.

Or. es

Ändringsförslag 3
Maria Matsouka

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att en effektivt 
fungerande inre marknad för tjänster är 

2. Europaparlamentet anser att en effektivt 
fungerande inre marknad för tjänster är 
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viktig för europeiska företags globala 
konkurrenskraft. Parlamentet betonar att 
det i detta syfte är viktigt att 
gemenskapslagstiftningen, inbegripet 
direktiv 2006/123/EG om tjänster på den 
inre marknaden1, genomförs och 
införlivas inom rimlig tid och på ett riktigt 
sätt.

viktig för europeiska företags globala 
konkurrenskraft. Parlamentet betonar att 
det är viktigt att gemenskapslagstiftningen
genomförs inom rimlig tid och på ett riktigt 
sätt.

______________________
1 EUT L 376, 29.12.2006, s. 36.

Or. el

Ändringsförslag 4
Maria Matsouka

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att en ambitiös
företagspolitik, i synnerhet rättsakten för 
småföretag i Europa, skulle kunna öka 
konkurrenskraften i små och medelstora 
företag. Parlamentet kräver att det 
kommande initiativet också ska täcka 
tjänstesektorns behov och är positiv till ett 
lagstiftningsinstrument.

3. Europaparlamentet anser att en 
välavvägd företagspolitik, i synnerhet 
rättsakten för småföretag i Europa, skulle 
kunna öka konkurrenskraften i små och 
medelstora företag. Parlamentet kräver att 
det kommande initiativet också ska täcka 
tjänstesektorns behov och är positivt till ett 
lagstiftningsinstrument.

Or. el

Ändringsförslag 5
Martí Grau i Segú

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påminner om 
betydelsen av tjänster för EU:s ekonomi 
och uttrycker sin oro över bristen på 

utgår
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framsteg när det gäller tjänster i den 
pågående förhandlingsrundan inom 
Världshandelsorganisationen.

Or. es

Ändringsförslag 6
Martí Grau i Segú

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet påpekar att 
etableringsfriheten och den fria 
rörligheten för tjänster inte får innebära 
att medlemsstaterna ska vara skyldiga att 
liberalisera tjänster av allmänt intresse 
eller att privatisera offentliga organ som 
tillhandahåller denna typ av tjänster. 
Ovanstående måste beaktas för att kunna 
uppnå framsteg i den pågående 
förhandlingsrundan inom
Världshandelsorganisationen (WTO).

Or. es

Ändringsförslag 7
Maria Matsouka

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet noterar att bristen på 
kvalificerad arbetskraft är en allt större 
utmaning för tjänstesektorn inom EU och 
att det finns ett behov att utveckla åtgärder 
för att ta itu med detta, bland annat genom 
att förenkla förfaranden som rör 
beviljande av arbetstillstånd. Parlamentet 
uppmanar kraftfullt medlemsstaterna att 

5. Europaparlamentet noterar att bristen på 
kvalificerad arbetskraft är en allt större 
utmaning för tjänstesektorn inom EU och 
att det finns ett behov att utveckla åtgärder 
för att ta itu med detta, bland annat genom 
livslångt lärande och vidareutbildning av
arbetstagare.
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främja principerna om flexibilitet och 
trygghet på arbetsmarknaden, 
”flexicurity”, som anges i parlamentets 
resolution om gemensamma principer för 
flexicurity av den 15 november 2007.

Or. el

Ändringsförslag 8
Maria Matsouka

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet anser att det är 
nödvändigt att omedelbart se över 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/71/EG1 av 
den 16 december 1996 om utstationering 
av arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster så att 
respekten för arbetstagarnas rättigheter 
garanteras i förbindelse med den fria 
rörligheten för tjänster i EU.

Or. el

Ändringsförslag 9
Martí Grau i Segú

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens insisterande2 när den 
tillförsäkrar att globaliseringens positiva 
effekter kommer konsumenterna till del. 

7. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens insisterande2 när den 
tillförsäkrar att globaliseringens positiva 
effekter kommer konsumenterna till del, 

                                               
1 EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.
2 SEK(2008)1519 Kommissionens arbetsdokument ”The external dimension of the Single Market review” [Den 
yttre dimensionen av översynen av den inre marknaden].
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Parlamentet betonar att rättvis konkurrens 
inom tjänstesektorn är avgörande för att se 
till att konsumenterna gynnas av EU:s 
öppna marknad.

samtidigt som man försöker undvika 
globaliseringens stundtals ogynnsamma 
effekter, som leder till ökade ojämlikheter
mellan individer och uppmuntrar till
koncentration av välstånd. Parlamentet 
betonar att rättvis konkurrens inom 
tjänstesektorn är avgörande för att se till att 
konsumenterna gynnas av EU:s öppna 
marknad.

2 SEK(2008)1519 Kommissionens 
arbetsdokument ”The external dimension 
of the Single Market review” [Den yttre 
dimensionen av översynen av den inre 
marknaden].

Or. es

Ändringsförslag 10
Maria Matsouka

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens insisterande1 när den 
tillförsäkrar att globaliseringens positiva 
effekter kommer konsumenterna till del. 
Parlamentet betonar att rättvis konkurrens 
inom tjänstesektorn är avgörande för att se 
till att konsumenterna gynnas av EU:s 
öppna marknad.

7. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens insisterande1 när den 
tillförsäkrar att globaliseringens positiva 
effekter kommer konsumenterna till del. 
Parlamentet betonar att i kombination med 
en hög konsumentskyddsnivå är rättvis 
konkurrens inom tjänstesektorn avgörande 
för att se till att konsumenterna gynnas av 
EU:s öppna marknad.

1 SEK(2008)1519 Kommissionens 
arbetsdokument ”The external dimension 
of the Single Market review” [Den yttre 
dimensionen av översynen av den inre 
marknaden].

Or. el

                                               
1 SEK(2008)1519 Kommissionens arbetsdokument ”The external dimension of the Single Market review” [Den 
yttre dimensionen av översynen av den inre marknaden].
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Ändringsförslag 11
Maria Matsouka

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet framhåller 
behovet av ett gemenskapsdirektiv om
offentliga tjänster där man tar hänsyn till 
särdragen hos offentliga tjänster och ser 
till att dessa skyddas så att de kommer alla
EU-medborgare till del.

Or. el

Ändringsförslag 12
Martí Grau i Segú

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Handeln med tjänster på den inre 
marknaden måste utvecklas på ett sådant 
sätt att den sociala sammanhållningen i 
EU garanteras och offentliga tjänster av 
hög kvalitet säkras samtidigt som 
tjänstestandarderna övervakas effektivare.

Or. es
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