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Tarkistus 1
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että palvelujen 
sisämarkkinoiden on kehityttävä 
täysipainoisesti niin, että samalla 
säilytetään Euroopan sosiaalinen malli,

A. katsoo, että palvelujen 
sisämarkkinoiden on kehityttävä 
täysipainoisesti,

Or.en

Tarkistus 2
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että palvelujen 
sisämarkkinoiden on kehityttävä 
täysipainoisesti niin, että samalla 
säilytetään Euroopan sosiaalinen malli,

A. katsoo, että palvelujen 
sisämarkkinoiden kehittäminen ei saa olla 
sellaista, että se heikentää Euroopan 
sosiaalista mallia, erityisesti 
ihmisarvoisten ja turvallisten 
työpaikkojen ja universaalin 
sosiaalipolitiikan näkökulmista,

Or.pt

Tarkistus 3
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että palvelujen 
sisämarkkinoiden on kehityttävä 
täysipainoisesti niin, että samalla 
säilytetään Euroopan sosiaalinen malli,

A. katsoo, että palvelujen 
sisämarkkinoiden on kehityttävä 
täysipainoisesti niin, että samalla 
säilytetään Euroopan sosiaalinen malli, ja 
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palveludirektiivillä on merkittävä vaikutus 
tähän,

Or.de

Tarkistus 4
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että palvelujen 
sisämarkkinoiden on kehityttävä 
täysipainoisesti niin, että samalla 
säilytetään Euroopan sosiaalinen malli,

A. katsoo, että palvelujen 
sisämarkkinoiden on kehityttävä 
täysipainoisesti niin, että samalla 
säilytetään Euroopan sosiaalinen malli ja 
turvataan ihmisarvoiset työpaikat,

Or.en

Tarkistus 5
Ole Christensen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että palvelujen 
sisämarkkinoiden on kehityttävä 
täysipainoisesti niin, että samalla 
säilytetään Euroopan sosiaalinen malli,

A. katsoo, että palvelujen 
sisämarkkinoiden on kehityttävä 
täysipainoisesti niin, että samalla
säilytetään Euroopan sosiaalinen malli 
vahingoittumattomana,

Or.da

Tarkistus 6
Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner, Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että palveludirektiivi 
auttaa huomattavasti etenkin itsenäisiä 
ammatinharjoittajia ja pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä harjoittamaan 
liiketoimintaa, käynnistämään uutta 
liiketoimintaa ja palkkaamaan uutta 
henkilökuntaa toisessa jäsenvaltiossa,

Or.de

Tarkistus 7
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. katsoo, että palveludirektiivin 
täytäntöönpano on tärkeä väline 
yhtenäismarkkinoiden toteuttamisessa,

Or.en

Tarkistus 8
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että palveluista on 
tullut Euroopan unionin suurin toimiala 
ja viimeisen vuosikymmenen aikana 
kysynnän kasvu on johtanut uusien 
palvelualan työpaikkojen syntymiseen 
suurimmassa osassa euroaluetta,

Or.en
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Tarkistus 9
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että palvelualan 
osuus on 70 prosenttia työpaikoista ja 
BKT:sta Euroopan unionin alueella,

Or.en

Tarkistus 10
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että dynaamisempi 
ja työvoimavaltaisempi palveluala voisi 
auttaa ylläpitämään kasvua,

Or.en

Tarkistus 11
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toivoo, että palveludirektiivillä olisi 
todellinen myönteinen vaikutus 
työpaikkojen luomiseen ja tarjottavien 
palvelujen laadun ja turvallisuuden 
parantamiseen;

1. toivoo, että palveludirektiivi pannaan 
täytäntöön ainoastaan siinä tapauksessa, 
että sillä on myönteinen vaikutus 
ihmisarvoisten ja turvallisten työpaikkojen 
luomiseen ja tarjottavien palvelujen laadun 
ja turvallisuuden parantamiseen;

Or.pt
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Tarkistus 12
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toivoo, että palveludirektiivillä olisi 
todellinen myönteinen vaikutus 
työpaikkojen luomiseen ja tarjottavien 
palvelujen laadun ja turvallisuuden 
parantamiseen;

1. toivoo, että palveludirektiivillä olisi 
todellinen myönteinen vaikutus 
työpaikkojen luomiseen ja tarjottavien 
palvelujen laadun ja turvallisuuden 
parantamiseen, kun työpaikkojen ja 
palveluiden kaikki erityispiirteet ja 
sääntelyjärjestelmät otetaan huomioon;

Or.en

Tarkistus 13
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toivoo, että palveludirektiivillä olisi
todellinen myönteinen vaikutus 
työpaikkojen luomiseen ja tarjottavien 
palvelujen laadun ja turvallisuuden 
parantamiseen;

1. uskoo vahvasti, että palveludirektiivillä 
on todellinen myönteinen vaikutus 
työpaikkojen luomiseen ja tarjottavien 
palvelujen laadun ja turvallisuuden 
parantamiseen;

Or.en

Tarkistus 14
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toivoo, että palveludirektiivillä olisi 
todellinen myönteinen vaikutus 
työpaikkojen luomiseen ja tarjottavien 
palvelujen laadun ja turvallisuuden 

1. epäilee, että palveludirektiivillä olisi 
todellinen myönteinen vaikutus 
työpaikkojen luomiseen ja tarjottavien 
palvelujen laadun ja turvallisuuden 
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parantamiseen; parantamiseen;

Or.en

Tarkistus 15
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toivoo, että palveludirektiivillä olisi 
todellinen myönteinen vaikutus 
työpaikkojen luomiseen ja tarjottavien 
palvelujen laadun ja turvallisuuden 
parantamiseen;

1. toivoo, että palveludirektiivillä olisi 
todellinen myönteinen vaikutus 
työpaikkojen luomiseen ja tarjottavien 
palvelujen tarjonnan lisäämiseen sekä 
laadun ja turvallisuuden parantamiseen;

Or.en

Tarkistus 16
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toivoo, että palveludirektiivillä olisi 
todellinen myönteinen vaikutus 
työpaikkojen luomiseen ja tarjottavien 
palvelujen laadun ja turvallisuuden 
parantamiseen;

1. toivoo, että palveludirektiivillä olisi 
todellinen myönteinen vaikutus kestävien 
ja tasokkaiden työpaikkojen luomiseen ja 
tarjottavien palvelujen laadun ja 
turvallisuuden parantamiseen;

Or.fr

Tarkistus 17
Ole Christensen

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toivoo, että palveludirektiivillä olisi 1. toivoo, että palveludirektiivillä olisi 



AM\830892FI.doc 9/26 PE448.887v01-00

FI

todellinen myönteinen vaikutus 
työpaikkojen luomiseen ja tarjottavien 
palvelujen laadun ja turvallisuuden 
parantamiseen;

todellinen myönteinen vaikutus 
ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen ja 
tarjottavien palvelujen laadun ja 
turvallisuuden parantamiseen;

Or.da

Tarkistus 18
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toivoo, että palveludirektiivillä olisi 
todellinen myönteinen vaikutus 
työpaikkojen luomiseen ja tarjottavien
palvelujen laadun ja turvallisuuden 
parantamiseen;

1. toivoo, että palveludirektiivillä olisi 
todellinen myönteinen vaikutus 
tasokkaiden työpaikkojen luomiseen ja 
tarjottavien palvelujen laadun ja 
turvallisuuden parantamiseen;

Or.de

Tarkistus 19
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toivoo, että palveludirektiivillä olisi
todellinen myönteinen vaikutus 
työpaikkojen luomiseen ja tarjottavien 
palvelujen laadun ja turvallisuuden 
parantamiseen;

1. olettaa, että palveludirektiivillä on
todellinen myönteinen vaikutus 
työpaikkojen luomiseen ja tarjottavien 
palvelujen laadun ja turvallisuuden 
parantamiseen;

Or.de

Tarkistus 20
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa, että palveludirektiivin 
päätavoitteena on avata 
markkinamahdollisuuksia ja vähentää 
toimintaa jarruttavaa byrokratiaa, jotta 
yritykset ja kuluttajat koko Euroopan 
unionin alueella hyötyisivät palvelualan 
kilpailusta ja valinnanmahdollisuuksista;

Or.en

Tarkistus 21
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että palveludirektiivi on 
saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöä kokonaisuudessaan, 
johdonmukaisesti ja oikea-aikaisesti, jotta 
kaikki sen tavoitteet voidaan saavuttaa;

Or.en

Tarkistus 22
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että palveludirektiivin pitäisi 
vahvistaa sosiaaliturvaa ja työntekijöiden 
oikeuksia ja sen pitäisi taata 
oikeudenmukaiset työolot kaikille 
Euroopan unionin kansalaisille;

Or.en
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Tarkistus 23
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että palveludirektiiviä on 
tulkittava perussopimusten uusien 
säännösten valossa ja etenkin ottaen 
huomioon Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artikla, Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
9 artiklan sosiaalialaa koskeva 
horisontaalinen lauseke ja 14 artikla, 
perussopimuksiin liitetty pöytäkirja N:o 26 
ja Euroopan unionin perusoikeuskirja;

2. muistuttaa, että palveludirektiiviä on 
tulkittava perussopimusten uusien 
säännösten valossa ja etenkin ottaen 
huomioon Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artikla, Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
9 artiklan sosiaalialaa koskeva 
horisontaalinen lauseke ja 14 artikla, 
perussopimuksiin liitetty pöytäkirja N:o 26 
ja Euroopan unionin perusoikeuskirja;
toteaa, että oikeutta tarjota palveluja 
EU:ssa on tasapainotettava yksilöllisillä 
ja kollektiivisilla työntekijöiden 
oikeuksilla; painottaa tarvetta selventää 
myös primaarilainsäädännön tasolla, että 
yleiset perusoikeudet, mukaan lukien 
sosiaaliset perusoikeudet, eivät ole 
toissijaisia yhtenäismarkkinoihin nähden;

Or.de

Tarkistus 24
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että direktiiviä on tulkittava 
myös unionin tuomioistuimen asioissa 
Viking, Laval ja Rüffert langettamien 
tuomioiden valossa ja että työntekijöiden 
lähettämistä koskevan direktiivin 
tarkistaminen on välttämätöntä 
palveludirektiivin täytäntöönpanon 
sujuvuuden kannalta;

Or.fr
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Tarkistus 25
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että direktiivin 
soveltamisalasta on jäänyt pois useita aloja, 
erityisesti yleisiin muihin kuin 
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät 
palvelut, terveydenhoitopalvelut ja suurin 
osa sosiaalipalveluista; lisää, että 
direktiiviä ei sovelleta työlainsäädännössä 
eikä se myöskään vaikuta jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöihin sosiaaliturvan alalla;

3. muistuttaa, että direktiivin 
soveltamisalasta on jäänyt pois useita aloja, 
erityisesti yleisiin muihin kuin 
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät 
palvelut, terveydenhoitopalvelut ja suurin 
osa sosiaalipalveluista; kehottaa 
komissiota käyttämään aloiteoikeuttaan ja 
antamaan pikaisesti ehdotuksen 
direktiiviksi yleistä etua koskevista 
palveluista ja yleistä etua koskevista 
sosiaalipalveluista; lisää, että direktiiviä ei 
sovelleta työlainsäädännössä eikä se 
myöskään vaikuta jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöihin sosiaaliturvan alalla;

Or.de

Tarkistus 26
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että direktiivin 
soveltamisalasta on jäänyt pois useita aloja, 
erityisesti yleisiin muihin kuin 
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät 
palvelut, terveydenhoitopalvelut ja suurin 
osa sosiaalipalveluista; lisää, että 
direktiiviä ei sovelleta työlainsäädännössä 
eikä se myöskään vaikuta jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöihin sosiaaliturvan alalla;

3. muistuttaa, että direktiivin 
soveltamisalasta on jäänyt pois useita aloja, 
erityisesti yleisiin muihin kuin 
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät 
palvelut, terveydenhoitopalvelut ja suurin 
osa sosiaalipalveluista; kehottaa 
komissiota seuraamaan palveludirektiivin 
vaikutuksia yleistä etua koskeviin 
palveluihin; painottaa, että yleistä etua 
koskevat palvelut edellyttävät 
oikeusvarmuutta; lisää, että direktiiviä ei 
sovelleta työlainsäädännössä eikä se 
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myöskään vaikuta jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöihin sosiaaliturvan alalla;
kehottaa jäsenvaltioita raportoimaan 
kaikista tapauksista, joissa 
palveludirektiivi on vaikuttanut 
työlainsäädäntöön tai ollut ristiriidassa 
sen kanssa; kehottaa komissiota 
seuraamaan tarkasti palveludirektiivin 
vaikutuksia työlainsäädäntöön ja 
takaamaan, että palveludirektiivin 
soveltamisalaan kuuluva toiminta ei 
johda lainvalintaongelmiin tai supista 
nykyisiä oikeuksia;

Or.en

Tarkistus 27
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että direktiivin 
soveltamisalasta on jäänyt pois useita aloja, 
erityisesti yleisiin muihin kuin 
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät 
palvelut, terveydenhoitopalvelut ja suurin 
osa sosiaalipalveluista; lisää, että 
direktiiviä ei sovelleta työlainsäädännössä 
eikä se myöskään vaikuta jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöihin sosiaaliturvan alalla;

3. muistuttaa, että direktiivin 
soveltamisalasta on jäänyt pois useita aloja, 
erityisesti yleisiin muihin kuin 
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät 
palvelut, terveydenhoitopalvelut ja suurin 
osa sosiaalipalveluista; lisää, että 
direktiiviä ei sovelleta työlainsäädännössä 
eikä se myöskään vaikuta jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöihin sosiaaliturvan alalla ja 
lisäksi siinä otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden poikkeusehdotukset; 

Or.pt

Tarkistus 28
Ole Christensen

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että yhtenäismarkkinoilla on 
viime vuosina ollut monia ongelmia, 
erityisesti vapaan liikkuvuuden 
yhteydessä, ja toteaa lisäksi, että 
esimerkiksi työntekijöiden lähettämistä 
koskeva direktiivi on aiheuttanut 
ongelmia useissa jäsenvaltioissa; kehottaa 
sekä jäsenvaltioita että EU:n toimielimiä 
jatkamaan työskentelyä näiden ongelmien 
voittamiseksi ja painottaa tässä 
yhteydessä, että yhtenäismarkkinoiden ei 
pitäisi mennä Euroopan sosiaalisen 
mallin edelle tai olla sitä tärkeämpi;

Or.da

Tarkistus 29
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että komission on kytkettävä 
perusoikeudet kaikkeen 
yhtenäismarkkinoihin liittyvään 
lainsäädäntöön, koska näin 
varmistettaisiin, että 
yhtenäismarkkinoihin liittyvien 
taloudellisten perusoikeuksien 
toteutuminen ei haittaisi 
työehtosopimusneuvottelu- ja lakko-
oikeuksia sellaisina kuin ne on määritelty 
kansallisessa lainsäädännössä;

Or.en

Tarkistus 30
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
4 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. arvioi, että direktiivin soveltamisalan 
selventämiseen liittyviä ongelmia ei saada
ratkaistua; katsoo, että direktiivissä, jossa 
määritellään selkeästi "kaupalliset 
palvelut", "yleistä taloudellista etua 
koskevat palvelut" ja "yleistä etua 
koskevat sosiaalipalvelut", on enemmän
kuin koskaan syytä rajata tarkasti 
direktiivin soveltamisala palvelujen sekä 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jääviin palveluihin sovellettavan oikeuden
osalta ja erityisesti lupajärjestelmien 
osalta;

4. arvioi, että direktiivin soveltamisalan 
selventämiseen liittyviä ongelmia ei ole 
saatu ratkaistua; katsoo erityisesti, että ei 
ole aivan selvää, miksi sosiaalipalvelut on 
jätetty sen ulkopuolelle; katsoo, että 
direktiivi, jossa määritellään selkeästi 
yleistä etua koskevien palvelujen käsite, 
on tärkeämpi kuin koskaan, jotta voidaan 
rajata tarkasti palveludirektiivin
soveltamisala sekä direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 
palveluihin sovellettava lainsäädäntö
erityisesti lupajärjestelmien osalta ja 
suojella yleistä etua koskevia 
sosiaalipalveluja kilpailusääntöjen 
soveltamiselta;

Or.en

Tarkistus 31
Marian Harkin, Dirk Sterckx, Elizabeth Lynne

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. arvioi, että direktiivin soveltamisalan 
selventämiseen liittyviä ongelmia ei saada
ratkaistua; katsoo, että direktiivissä, jossa 
määritellään selkeästi "kaupalliset 
palvelut", "yleistä taloudellista etua 
koskevat palvelut" ja "yleistä etua 
koskevat sosiaalipalvelut", on enemmän 
kuin koskaan syytä rajata tarkasti 
direktiivin soveltamisala palvelujen sekä 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jääviin palveluihin sovellettavan oikeuden
osalta ja erityisesti lupajärjestelmien 
osalta;

4. arvioi, että direktiivin soveltamisalan 
selventämiseen liittyviä ongelmia ei ole 
saatu ratkaistua; katsoo, että direktiivin 
soveltamisalan kattava yleiskatsaus 
parantaa palvelualan sekä direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 
palveluihin sovellettavan lainsäädännön
tehokkuutta ja toimivuutta Euroopassa 
erityisesti lupajärjestelmien osalta;

Or.en
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Tarkistus 32
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. arvioi, että direktiivin soveltamisalan 
selventämiseen liittyviä ongelmia ei saada 
ratkaistua; katsoo, että direktiivissä, jossa 
määritellään selkeästi "kaupalliset 
palvelut", "yleistä taloudellista etua 
koskevat palvelut" ja "yleistä etua koskevat 
sosiaalipalvelut", on enemmän kuin 
koskaan syytä rajata tarkasti direktiivin 
soveltamisala palvelujen sekä direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 
palveluihin sovellettavan oikeuden osalta 
ja erityisesti lupajärjestelmien osalta;

4. kehottaa komissiota antamaan 
lisäselvityksiä direktiivin soveltamisalasta, 
erityisesti käsitteistä "taloudellinen 
toiminta", "yleistä taloudellista etua 
koskevat palvelut" ja "yleistä etua koskevat 
sosiaalipalvelut", sekä direktiivin 
soveltamisesta yleistä etua koskevien 
sosiaalipalvelujen lupajärjestelmiin;

Or.en

Tarkistus 33
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. arvioi, että direktiivin soveltamisalan 
selventämiseen liittyviä ongelmia ei saada
ratkaistua; katsoo, että direktiivissä, jossa 
määritellään selkeästi "kaupalliset 
palvelut", "yleistä taloudellista etua 
koskevat palvelut" ja "yleistä etua koskevat 
sosiaalipalvelut", on enemmän kuin 
koskaan syytä rajata tarkasti direktiivin
soveltamisala palvelujen sekä direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 
palveluihin sovellettavan oikeuden osalta 
ja erityisesti lupajärjestelmien osalta;

4. arvioi, että direktiivin soveltamisalan 
selventämiseen liittyviä ongelmia ei ole 
saatu ratkaistua; katsoo, että selkeät 
määritelmät käsitteistä "kaupalliset 
palvelut", "yleistä taloudellista etua 
koskevat palvelut" ja "yleistä etua koskevat 
sosiaalipalvelut" ovat välttämättömiä, jotta 
voidaan rajata tarkasti palveludirektiivin
soveltamisala sekä direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 
palveluihin sovellettava lainsäädäntö
erityisesti lupajärjestelmien osalta;

Or.de
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Tarkistus 34
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. arvioi, että direktiivin soveltamisalan 
selventämiseen liittyviä ongelmia ei saada
ratkaistua; katsoo, että direktiivissä, jossa 
määritellään selkeästi "kaupalliset 
palvelut", "yleistä taloudellista etua 
koskevat palvelut" ja "yleistä etua koskevat 
sosiaalipalvelut", on enemmän kuin 
koskaan syytä rajata tarkasti direktiivin
soveltamisala palvelujen sekä direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 
palveluihin sovellettavan oikeuden osalta 
ja erityisesti lupajärjestelmien osalta;

4. arvioi, että direktiivin soveltamisalan 
selventämiseen liittyviä ongelmia ei ole 
saatu ratkaistua, minkä vuoksi 
jäsenvaltioissa pitäisi toteuttaa 
perusteellinen niiden kokemuksiin 
perustuva arviointi; katsoo, että direktiivi, 
jossa määritellään selkeästi "kaupalliset 
palvelut", "yleistä taloudellista etua 
koskevat palvelut" ja "yleistä etua koskevat 
sosiaalipalvelut", on tärkeämpi kuin 
koskaan, jotta voidaan rajata tarkasti 
palveludirektiivin soveltamisala sekä 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jääviin palveluihin sovellettava 
lainsäädäntö erityisesti lupajärjestelmien 
osalta;

Or.en

Tarkistus 35
Ole Christensen

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. arvioi, että direktiivin soveltamisalan 
selventämiseen liittyviä ongelmia ei saada
ratkaistua; katsoo, että direktiivissä, jossa 
määritellään selkeästi "kaupalliset 
palvelut", "yleistä taloudellista etua 
koskevat palvelut" ja "yleistä etua koskevat 
sosiaalipalvelut", on enemmän kuin 
koskaan syytä rajata tarkasti direktiivin
soveltamisala palvelujen sekä direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 
palveluihin sovellettavan oikeuden osalta 
ja erityisesti lupajärjestelmien osalta;

4. arvioi, että direktiivin soveltamisalan 
selventämiseen liittyviä ongelmia ei ole 
saatu ratkaistua; katsoo, että käsitteet 
"kaupalliset palvelut", "yleistä taloudellista 
etua koskevat palvelut" ja "yleistä etua 
koskevat sosiaalipalvelut" olisi 
määriteltävä tarkemmin, jotta voidaan 
rajata palveludirektiivin soveltamisala sekä 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jääviin palveluihin sovellettava 
lainsäädäntö erityisesti lupajärjestelmien 
osalta; katsoo tässä yhteydessä, että tällä 
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hetkellä ei ole syytä laajentaa 
palveludirektiivin soveltamisalaa; 

Or.da

Tarkistus 36
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. arvioi, että direktiivin soveltamisalan 
selventämiseen liittyviä ongelmia ei saada
ratkaistua; katsoo, että direktiivissä, jossa 
määritellään selkeästi "kaupalliset 
palvelut", "yleistä taloudellista etua 
koskevat palvelut" ja "yleistä etua koskevat 
sosiaalipalvelut", on enemmän kuin 
koskaan syytä rajata tarkasti direktiivin
soveltamisala palvelujen sekä direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 
palveluihin sovellettavan oikeuden osalta 
ja erityisesti lupajärjestelmien osalta;

4. arvioi, että direktiivin soveltamisalan 
selventämiseen liittyviä ongelmia ei ole 
saatu ratkaistua; katsoo, että direktiivi, 
jossa määritellään selkeästi "kaupalliset 
palvelut", "yleistä taloudellista etua 
koskevat palvelut" ja "yleistä etua koskevat 
sosiaalipalvelut", on tärkeämpi kuin 
koskaan, jotta voidaan rajata tarkasti 
palveludirektiivin soveltamisala sekä 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jääviin palveluihin sovellettava
lainsäädäntö erityisesti lupajärjestelmien 
osalta noudattaen toissijaisuusperiaatetta;

Or.en

Tarkistus 37
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle olisi jätettävä sellainen 
taloudellinen toiminta, joka on erityisen 
syvään juurtunut paikallisesti ja joka 
ilmentää ainutlaatuisella tavalla 
paikallisia perinteitä ja kulttuuria, 
esimerkiksi kiertävät myyjät;

Or.it
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Tarkistus 38
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota seuraamaan 
direktiivin vaikutuksia edellä mainittuun 
toimintaan, joka saattaa menettää 
sellaisen omaleimaisuutensa, joka on 
perinteisesti tehnyt siitä paikallisen 
perinnön ja identiteetin symbolin;

Or.it

Tarkistus 39
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kehottaa komissiota seuraamaan 
jäsenvaltioille palveludirektiivin 
täytäntöönpanosta koituvia 
kokonaiskustannuksia;

Or.it

Tarkistus 40
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että keskitettyjä asiointipisteitä 
olisi käytettävä tiedotuskeskuksina 
asioissa, jotka liittyvät direktiiviin ja 
erityisesti direktiivin mukaisesti 

5. katsoo, että keskitettyjä asiointipisteitä 
olisi käytettävä tiedotuskeskuksina 
asioissa, jotka liittyvät direktiiviin, ja 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolisissa 
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sovellettavaan työlainsäädäntöön ja 
työntekijöiden oikeuksiin;

asioissa pitäisi antaa tietoa 
toimivaltaisista asiantuntijaelimistä ja 
siten ohjata ihmisiä oikealle taholle; 
toteaa torjuvansa ajatuksen, että keskitetyt 
asiointipisteet tarjoaisivat 
yksityiskohtaista tietoa tai neuvoja työ- tai 
sosiaalilainsäädännöstä siitä 
yksinkertaisesta syystä, että syntyisi 
monimutkaisia vastuukysymyksiä, mikäli 
ne antaisivat vääriä tietoja;

Or.de

Tarkistus 41
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että keskitettyjä asiointipisteitä 
olisi käytettävä tiedotuskeskuksina 
asioissa, jotka liittyvät direktiiviin ja 
erityisesti direktiivin mukaisesti 
sovellettavaan työlainsäädäntöön ja 
työntekijöiden oikeuksiin;

5. katsoo, että keskitetyt asiointipisteet
ovat erityisen tehokkaita, mikäli ne on 
helppo löytää, ne ovat käytännöllisiä ja 
monikielisiä ja tarjoavat palveluitaan 
myös sähköisessä muodossa; ehdottaa 
lisäksi, että näistä keskitetyistä 
asiointipisteistä pitäisi toisessa 
kehitysvaiheessa kehittää 
tiedotuskeskuksia asioissa, jotka liittyvät 
direktiiviin, ja lisäksi niiden pitäisi antaa 
tietoa ja pk-yrityksille epäbyrokraattista 
neuvontaa sovellettavasta 
työlainsäädännöstä;

Or.de

Tarkistus 42
Pascale Gruny

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että keskitettyjä asiointipisteitä 5. katsoo, että keskitettyjä asiointipisteitä 
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olisi käytettävä tiedotuskeskuksina 
asioissa, jotka liittyvät direktiiviin ja 
erityisesti direktiivin mukaisesti 
sovellettavaan työlainsäädäntöön ja 
työntekijöiden oikeuksiin;

olisi käytettävä tiedotus- ja 
neuvontakeskuksina asioissa, jotka 
liittyvät direktiiviin ja erityisesti direktiivin 
mukaisesti sovellettavaan 
työlainsäädäntöön, 
sosiaaliturvalainsäädäntöön ja 
työntekijöiden oikeuksiin; toteaa, että 
koska lainsäädäntö on monimutkaista, 
työ- tai sosiaaliviranomaisten toteuttaessa 
tarkastuksia on suosittava vuoropuhelua, 
neuvontaa ja tiedotusta 
rangaistustoimenpiteiden sijaan;

Or.fr

Tarkistus 43
Ole Christensen

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että keskitettyjä asiointipisteitä
olisi käytettävä tiedotuskeskuksina 
asioissa, jotka liittyvät direktiiviin ja 
erityisesti direktiivin mukaisesti 
sovellettavaan työlainsäädäntöön ja 
työntekijöiden oikeuksiin;

5. katsoo, että keskitettyjen 
asiointipisteiden olisi toimittava sekä 
sähköisinä että konkreettisina 
asiointipisteinä kaikissa jäsenvaltioissa ja 
niitä olisi käytettävä tiedotuskeskuksina 
asioissa, jotka liittyvät direktiiviin ja 
erityisesti direktiivin mukaisesti 
sovellettavaan työlainsäädäntöön ja 
työntekijöiden oikeuksiin;

Or.da

Tarkistus 44
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että keskitettyjä asiointipisteitä 
olisi käytettävä tiedotuskeskuksina
asioissa, jotka liittyvät direktiiviin ja 

5. katsoo, että olisi vahvistettava
keskitettyjen asiointipisteiden sitoumusta 
tiedottaa kansalaisille asioissa, jotka 
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erityisesti direktiivin mukaisesti 
sovellettavaan työlainsäädäntöön ja 
työntekijöiden oikeuksiin;

liittyvät direktiiviin ja erityisesti direktiivin 
mukaisesti sovellettavaan 
työlainsäädäntöön ja työntekijöiden 
oikeuksiin;

Or.en

Tarkistus 45
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että keskitettyjä asiointipisteitä 
olisi käytettävä tiedotuskeskuksina 
asioissa, jotka liittyvät direktiiviin ja 
erityisesti direktiivin mukaisesti 
sovellettavaan työlainsäädäntöön ja 
työntekijöiden oikeuksiin;

5. katsoo, että keskitettyjä asiointipisteitä 
olisi käytettävä tiedotuskeskuksina 
asioissa, jotka liittyvät direktiiviin ja ne 
voisivat lisäksi antaa tietoa, joka liittyy 
direktiivin mukaisesti sovellettavaan 
työlainsäädäntöön ja työntekijöiden 
oikeuksiin;

Or.en

Tarkistus 46
Pascale Gruny

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että koska lainsäädäntö on 
monimutkaista, jokaisella kansalaisella 
täytyy olla mahdollisuus pyytää neuvoa 
kunkin vastuualueen viranomaisilta 
saadakseen tarkat vastaukset 
kysymyksiinsä; katsoo, että "vastauksen" 
määritelmää pitäisi siksi kehittää 
työlainsäädännön alalla sekä 
sosiaaliturvan alalla oikeudellisen 
epävarmuuden välttämiseksi; katsoo 
lisäksi, että avoimuuden takaamiseksi 
tehdyt päätökset pitäisi julkaista;
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Or.fr

Tarkistus 47
Ole Christensen

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pahoittelee, että kaikki jäsenvaltiot 
eivät ole vielä panneet palveludirektiiviä 
täytäntöön kokonaisuudessaan ja 
kehottaa tekemään sen mahdollisimman 
pian;

Or.da

Tarkistus 48
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että kansallisten 
työlainsäädäntöjen kiertämisestä, 
esimerkiksi pimeästä työstä tai yrittäjän 
aseman väärinkäytöstä, pitäisi asettaa 
syytteeseen ja rangaista;

Or.de

Tarkistus 49
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää SEUT:n 150 artiklan mukaista 
työllisyyskomiteaa laatimaan 
määräaikaiskertomuksen direktiivin 

6. pyytää komissiota valvomaan tarkasti 
direktiivin täytäntöönpanoa kaikissa 
jäsenvaltioissa sekä laatimaan säännöllisiä 
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soveltamisen vaikutuksista työllisyyteen 
sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti.

selontekoja täytäntöönpanosta; katsoo, 
että näissä selonteoissa pitäisi ottaa 
huomioon direktiivin todelliset 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
vaikutukset työllisyyteen EU:ssa.

Or.en

Tarkistus 50
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää SEUT:n 150 artiklan mukaista 
työllisyyskomiteaa laatimaan 
määräaikaiskertomuksen direktiivin 
soveltamisen vaikutuksista työllisyyteen 
sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti.

6. pyytää SEUT:n 150 artiklan mukaista 
työllisyyskomiteaa laatimaan 
määräaikaiskertomuksen direktiivin 
soveltamisen vaikutuksista työllisyyteen 
sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti; 
vaatii, että palveludirektiivin 
täytäntöönpano- ja arviointivaiheessa 
painopiste on vahvasti työllisyydessä.

Or.en

Tarkistus 51
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää SEUT:n 150 artiklan mukaista 
työllisyyskomiteaa laatimaan 
määräaikaiskertomuksen direktiivin 
soveltamisen vaikutuksista työllisyyteen 
sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti.

6. pyytää SEUT:n 150 artiklan mukaista 
työllisyyskomiteaa laatimaan 
määräaikaiskertomuksen direktiivin 
soveltamisen vaikutuksista työllisyyteen 
sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti 
ja vaatii tutkimusta direktiivin 
täytäntöönpanon taloudellisista ja 
sosiaalisista vaikutuksista.

Or.pt
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Tarkistus 52
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää SEUT:n 150 artiklan mukaista 
työllisyyskomiteaa laatimaan 
määräaikaiskertomuksen direktiivin 
soveltamisen vaikutuksista työllisyyteen 
sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti.

6. pyytää SEUT:n 150 artiklan mukaista 
työllisyyskomiteaa laatimaan 
jäsenvaltioissa laadittuihin perusteellisiin 
arviointeihin perustuvan 
määräaikaiskertomuksen direktiivin 
soveltamisen vaikutuksista työllisyyteen 
sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti.

Or.en

Tarkistus 53
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää SEUT:n 150 artiklan mukaista 
työllisyyskomiteaa laatimaan 
määräaikaiskertomuksen direktiivin 
soveltamisen vaikutuksista työllisyyteen 
sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti.

6. pyytää SEUT:n 150 artiklan mukaista 
työllisyyskomiteaa laatimaan 
määräaikaiskertomuksen direktiivin 
soveltamisen vaikutuksista työllisyyteen ja 
työpaikkojen laatuun sekä 
kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti.

Or.de

Tarkistus 54
Ole Christensen

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää SEUT:n 150 artiklan mukaista 
työllisyyskomiteaa laatimaan 
määräaikaiskertomuksen direktiivin 

6. pyytää SEUT:n 150 artiklan mukaista 
työllisyyskomiteaa laatimaan vuosittaisen 
määräaikaiskertomuksen direktiivin 
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soveltamisen vaikutuksista työllisyyteen 
sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti.

soveltamisen vaikutuksista työllisyyteen 
sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Or.da

Tarkistus 55
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää SEUT:n 150 artiklan mukaista 
työllisyyskomiteaa laatimaan 
määräaikaiskertomuksen direktiivin 
soveltamisen vaikutuksista työllisyyteen 
sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti.

6. pyytää SEUT:n 150 artiklan mukaista 
työllisyyskomiteaa laatimaan oikea-
aikaisen määräaikaiskertomuksen 
direktiivin soveltamisen vaikutuksista 
työllisyyteen sekä kvantitatiivisesti että 
kvalitatiivisesti.

Or.en


