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Tarkistus 1
Frank Engel

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että palvelujen osuus 
on noin 75 prosenttia EU:n BKT:sta ja 70 
prosenttia EU:n kokonaistyöllisyydestä ja 
että vaikka palveludirektiivin 
soveltamisalaan kuuluvien palvelujen 
osuus on 45 prosenttia EU:n BKT:sta ja 
43 prosenttia EU:n työllisyydestä, EU:n 
sisäisen palvelukaupan osuus on vain viisi 
prosenttia EU:n BKT:sta ja ainoastaan 
kahdeksan prosenttia pk-yrityksistä 
harjoittaa liiketoimintaa ulkomailla, 

Or. en

Tarkistus 2
Paul Murphy

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille arvioinnin 
tulokset sekä komission kaavailemat 
tulevaisuuden suunnitelmat ja kehottaa 
puuttumaan jäljellä oleviin 
sääntelyesteisiin, kuten toimintojen 
varaamista, vakuuttamisvelvoitetta, 
oikeudellista muotoa ja pääomaomistusta 
koskevat vaatimukset; vaatii komissiota 
keskittämään toimensa niihin 
perusteettomiin tai suhteettomiin 
vaatimuksiin, jotka olisi poistettava, jotta 
voitaisiin varmistaa sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta;

1. panee merkille arvioinnin tulokset sekä 
komission kaavailemat tulevaisuuden 
suunnitelmat; korostaa, että komission 
aikomus kehittää palvelujen 
sisämarkkinoita edelleen 
palveludirektiivin keskinäisen 
arviointiprosessin perusteella edistää 
todennäköisesti sääntelyn vapauttamista 
edelleen, sillä tällaisessa keskinäisessä 
arvioinnissa keskitytään pääasiassa 
palveluntarjoajia koskevien olemassa 
olevien vaatimusten poistamiseen, kun 
taas direktiivin saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä aiheutuviin 
sosiaalisiin vaikutuksiin ei kiinnitetä tässä 
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prosessissa mitään huomiota;

Or. en

Tarkistus 3
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille arvioinnin 
tulokset sekä komission kaavailemat 
tulevaisuuden suunnitelmat ja kehottaa 
puuttumaan jäljellä oleviin 
sääntelyesteisiin, kuten toimintojen 
varaamista, vakuuttamisvelvoitetta,
oikeudellista muotoa ja pääomaomistusta 
koskevat vaatimukset; vaatii komissiota 
keskittämään toimensa niihin 
perusteettomiin tai suhteettomiin 
vaatimuksiin, jotka olisi poistettava, jotta 
voitaisiin varmistaa sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta;

1. panee merkille arvioinnin tulokset ja 
suhtautuu myönteisesti komission 
kaavailemiin tulevaisuuden
suunnitelmiin; kehottaa puuttumaan 
jäljellä oleviin sääntelyesteisiin, kuten 
toimintojen varaamista, 
vakuuttamisvelvoitetta, oikeudellista 
muotoa ja pääomaomistusta koskevat 
vaatimukset; vaatii komissiota 
keskittämään toimensa niihin 
perusteettomiin tai suhteettomiin 
vaatimuksiin, jotka olisi poistettava, jotta 
voitaisiin varmistaa sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta;

Or. en

Tarkistus 4
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa palvelujen 
sisämarkkinoiden suuria 
työllistämismahdollisuuksia, sillä palvelut 
ovat luoneet viime vuosina työllisyyden 
koko nettokasvun EU:ssa; 

Or. en



AM\873558FI.doc 5/13 PE469.837v01-00

FI

Tarkistus 5
Frank Engel

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että sisämarkkinoiden täyttä 
potentiaalia ei ole vielä saavutettu ja että 
palveludirektiivi on tärkeä väline tämän 
kestävää ja sosiaalisesti osallistavaa 
kasvua ja työpaikkojen luomista koskevan 
potentiaalin edelleen vapauttamisessa; 

Or. en

Tarkistus 6
Paul Murphy

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että arviointiprosessiin 
liittyviä ehdotuksia on ennen kaikkea 
arvioitava asianmukaisesti niiden 
mahdollisten sosiaalisten vaikutusten ja 
seurausten kannalta;

Or. en

Tarkistus 7
Paul Murphy

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa komissiota puuttumaan 
seuraaviin kysymyksiin: työehtojen 
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huonontaminen sekä sääntelyn 
purkamisen ja kilpailun kiristymisen 
vaikutus palkkoihin ja palvelujen 
laatuun;

Or. en

Tarkistus 8
Julie Girling

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että nykyisen kriisin 
seurauksena EU:n työmarkkinat saattavat 
pysyä kauan pirstoutuneina ja että tarvitaan 
uutta poliittista tahtoa ja päättäväistä 
toimintaa eurooppalaisen palvelusektorin 
edelleen kehittämiseksi ja palvelukaupan 
edistämiseksi;

2. painottaa, että nykyisen kriisin 
seurauksena EU:n työmarkkinat saattavat 
pysyä kauan pirstoutuneina joissakin 
jäsenvaltioissa ja että tarvitaan uutta 
poliittista tahtoa ja päättäväistä toimintaa 
eurooppalaisen palvelusektorin edelleen 
kehittämiseksi sekä palvelukaupan ja rajat 
ylittävien palvelujen tarjoamisen 
vapauden edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 9
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota tehokkaiden ja 
hyvin toimivien palvelujen 
sisämarkkinoiden aikaansaamiseksi 
kiinnittämään erityistä huomiota 
jäsenvaltioiden keskitettyjen 
asiointipisteiden toiminnan säännöllisiin 
tarkastuksiin ja arviointeihin, koska niillä 
on tärkeä tehtävä tarpeellisten, 
ajantasaisten ja helppokäyttöisten 
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tietopalvelujen tarjoajina;

Or. en

Tarkistus 10
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että tietyt palvelut on 
jätetty palveludirektiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle niiden erityisluonteen vuoksi, 
ja katsoo, että alakohtaiselle EU-
lainsäädännölle on potentiaalista tarvetta;

3. panee merkille, että tietyt palvelut on 
jätetty palveludirektiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle niiden erityisluonteen vuoksi; 
toteaa tässä yhteydessä, että 
yleishyödylliset palvelut ja varsinkin 
yleishyödylliset sosiaalipalvelut kärsivät 
erittäin heikosta oikeusvarmuudesta; 
panee merkille tästä aiheesta pitkään 
käynnissä olleen sidosryhmien 
vuoropuhelun ja kehottaa komissiota 
viimeinkin toimimaan ja esittämään 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevaa 
säädöstä;

Or. en

Tarkistus 11
Paul Murphy

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että tietyt palvelut on 
jätetty palveludirektiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle niiden erityisluonteen vuoksi, 
ja katsoo, että alakohtaiselle EU-
lainsäädännölle on potentiaalista tarvetta;

3. panee tyytyväisenä merkille, että tietyt 
palvelut on jätetty palveludirektiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle niiden 
erityisluonteen vuoksi, ja katsoo, että 
alakohtaiselle EU-lainsäädännölle ei ole
potentiaalista tarvetta pyrittäessä 
sisämarkkinoiden vapauttamisen 
jatkamiseen; vastustaa komission 
suunnitelmia vapauttaa edelleen 
yrityspalveluja (esimerkiksi logistiikan, 
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laitteiden hoidon, markkinoinnin ja 
mainonnan aloilla) sekä 
palveluhankintoja palvelujen 
sisämarkkinoiden saattamiseksi valmiiksi;

Or. en

Tarkistus 12
Julie Girling

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että tietyt palvelut on 
jätetty palveludirektiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle niiden erityisluonteen vuoksi, 
ja katsoo, että alakohtaiselle EU-
lainsäädännölle on potentiaalista tarvetta;

3. panee merkille, että tietyt palvelut on 
jätetty palveludirektiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle niiden erityisluonteen vuoksi, 
ja katsoo, että alakohtaiselle EU-
lainsäädännölle on potentiaalista tarvetta, 
kun varmistetaan, että suhteellisuus- ja 
toissijaisuusperiaatteita noudatetaan; 

Or. en

Tarkistus 13
Paul Murphy

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
perusteellisen tutkimuksen kiristyneen 
kilpailun vaikutuksista palvelualaan ja 
ottamaan tutkimukseen mukaan 
ammattiyhdistysliikkeen ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
edustajia ja kiinnittämään siinä erityistä 
huomiota työoloihin ja 
palvelujentarjonnan laatuun; 

Or. en
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Tarkistus 14
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. painottaa, että on tärkeää tehostaa 
jäsenvaltioiden keskinäistä avunantoa ja 
tiedonvaihtoa tarkistuksista, 
tarkastuksista ja tutkimuksista, jotka 
koskevat niiden alueille sijoittautuneita 
toimijoita, jotka harjoittavat toimintaansa 
laittomasti, jotta EU:n kansalaisia ja 
työntekijöitä voidaan suojella toimijoilta, 
jotka vaarantavat vakavasti heidän 
terveytensä; 

Or. en

Tarkistus 15
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti sisältää sitoumuksen 
esittää vuonna 2011 yleishyödyllisiin 
palveluihin liittyviä toimia, joilla 
parannettaisiin palvelujen 
sisämarkkinoiden toimivuutta;

4. muistuttaa, että sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti sisältää sitoumuksen 
esittää vuonna 2011 toimia, joilla 
parannettaisiin palvelujen 
sisämarkkinoiden toimivuutta; on 
tyytyväinen sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketissa ehdotettuihin 
toimenpiteisiin, jotka koskevat EU:ssa 
palveluja tarjoavien työntekijöiden, 
erityisesti lähetettyjen työntekijöiden 
työoloja, ja kehottaa komissiota 
pyrkimään kunnianhimoisemmin näiden 
kiireellisten kysymysten ratkaisuun; 
katsoo, että on tärkeää perustaa unionin 
sisämarkkinat kestävien taloudellisten ja 
sosiaalisten sääntöjen pohjalle 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
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luomiseksi;

Or. en

Tarkistus 16
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota erityisesti 
tutkimaan jäsenvaltioiden käytäntöjä, 
joilla kuluttajille tiedotetaan toimintaansa 
laittomasti harjoittavista palvelujen 
tarjoajista;

Or. en

Tarkistus 17
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että palveludirektiivin lisäksi on 
käsiteltävä myös muita palvelujen 
tuottajien ja työntekijöiden liikkuvuuteen 
liittyviä kysymyksiä, jotta Eurooppa 2020
-strategia ja sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti voidaan panna 
täytäntöön; kehottaa siksi toteuttamaan 
täydentäviä työvoimapoliittisia
toimenpiteitä ja parantamaan 
oikeusvarmuutta, erityisesti kun on kyse
eläkeoikeuksien siirtämisen 
helpottamisesta, työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
sekä tietyistä sosiaaliturva- ja 

5. katsoo, että palveludirektiivin lisäksi on 
käsiteltävä myös muita palvelujen 
tuottajien ja työntekijöiden liikkuvuuteen 
liittyviä kysymyksiä, jotta Eurooppa 2020
-strategia ja sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti voidaan panna 
täytäntöön; kehottaa siksi komissiota 
palvelujen sisämarkkinoiden 
"suorituskyvyn testaamisen" yhteydessä 
ottamaan huomioon palveludirektiivin 
lisäksi muut EU:n säädökset, erityisesti
säädökset ammattipätevyyden 
tunnustamisesta, eläkeoikeuksien 
siirtämisen helpottamisesta, työntekijöiden 
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työlainsäädännön säännöksistä. lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
sekä tietyt sosiaaliturva- ja 
työlainsäädännön säännökset.

Or. en

Tarkistus 18
Paul Murphy

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että palveludirektiivin lisäksi on 
käsiteltävä myös muita palvelujen 
tuottajien ja työntekijöiden liikkuvuuteen 
liittyviä kysymyksiä, jotta Eurooppa 2020
-strategia ja sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti voidaan panna 
täytäntöön; kehottaa siksi toteuttamaan
täydentäviä työvoimapoliittisia 
toimenpiteitä ja parantamaan
oikeusvarmuutta, erityisesti kun on kyse 
eläkeoikeuksien siirtämisen 
helpottamisesta, työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
sekä tietyistä sosiaaliturva- ja 
työlainsäädännön säännöksistä.

5. katsoo, että palveludirektiivin lisäksi on 
käsiteltävä myös muita palvelujen 
tuottajien ja työntekijöiden liikkuvuuteen 
liittyviä kysymyksiä, jotta Eurooppa 2020
-strategia ja sisämarkkinoiden
toimenpidepaketti voidaan panna 
täytäntöön; kehottaa siksi toteuttamaan 
työvoimapoliittisia toimenpiteitä, joilla 
parannetaan oikeusvarmuutta, erityisesti 
kun on kyse eläkeoikeuksien siirtämisen 
helpottamisesta, työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
sekä tietyistä sosiaaliturva- ja 
työlainsäädännön säännöksistä siten, että 
turvataan aina samalla työntekijöiden 
eläkeoikeudet ja etuudet ja kaikkien 
työntekijöiden järjestäytymisoikeus ja 
asianmukaiset työolot sekä torjutaan 
kilpailu, jolla pyritään työntekijöiden 
palkkojen ja työehtojen alasajoon.

Or. en

Tarkistus 19
Julie Girling

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että palveludirektiivin lisäksi on 
käsiteltävä myös muita palvelujen 

5. katsoo, että palveludirektiivin lisäksi on 
käsiteltävä myös muita palvelujen 
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tuottajien ja työntekijöiden liikkuvuuteen 
liittyviä kysymyksiä, jotta Eurooppa 2020
-strategia ja sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti voidaan panna 
täytäntöön; kehottaa siksi toteuttamaan 
täydentäviä työvoimapoliittisia 
toimenpiteitä ja parantamaan 
oikeusvarmuutta, erityisesti kun on kyse 
eläkeoikeuksien siirtämisen 
helpottamisesta, työntekijöiden
lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon sekä tietyistä sosiaaliturva- ja 
työlainsäädännön säännöksistä.

tuottajien ja työntekijöiden liikkuvuuteen 
liittyviä kysymyksiä, jotta Eurooppa 2020
-strategia ja sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti voidaan panna 
täytäntöön; kehottaa siksi toteuttamaan 
täydentäviä työvoimapoliittisia 
toimenpiteitä ja parantamaan 
oikeusvarmuutta noudattaen samalla 
toissijaisuusperiaatetta, erityisesti kun on 
kyse eläkeoikeuksien siirtämisen 
helpottamisesta, työntekijöiden
lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon
koskevien säännösten tulkinnan ja 
täytäntöönpanon selkeyttämisestä sekä 
tietyistä sosiaaliturva- ja työlainsäädännön 
säännöksistä.

Or. en

Tarkistus 20
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että perusteettomat tai 
kohtuuttomat vaatimukset haittaavat 
eniten pieniä ja keskisuuria 
palveluntarjoajia, jotka ovat keskeisessä 
asemassa työllisyyden ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämisessä; panee 
merkille SOLVITin kaltaisten 
vaihtoehtoisten 
riitojenratkaisumekanismien tärkeän 
roolin sen varmistamisessa, että 
palveluntarjoajat, erityisesti pk-yritykset, 
voivat käyttää täysipainoisesti 
sisämarkkinaoikeuksiaan; pitää 
myönteisenä komission ilmoitusta, että se 
aikoo arvioida näiden välineiden 
tehokkuutta ja antaa kertomuksen uusien 
erityisaloitteiden tarpeellisuudesta.

Or. en
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Tarkistus 21
Paul Murphy

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että palvelujen tarjoamisen 
vapauden täytäntöönpaneminen 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä edellyttää, että EU:n 
primaarioikeuteen sisällytetään 
sosiaalista edistystä koskeva lauseke, jossa 
määrätään, että perusoikeudet yleisesti ja 
varsinkin lakko-oikeus sekä oikeus 
ammattiyhdistystoimintaan ja 
työsopimusneuvotteluihin ovat aina 
ensisijaisia sisämarkkinoiden 
"perusvapauksiin" nähden.

Or. en


