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Tarkistus 1
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 viite 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 9, 49 ja 
56 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 9, 14, 49 ja 
56 artiklan sekä pöytäkirjan n:o 26,

Or. fr

Tarkistus 2
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission 
puheenjohtajalle esitetyn raportin uudesta 
sisämarkkinastrategiasta,

Or. fr

Tarkistus 3
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 
antamansa päätöslauselman kuluttajille 
ja kansalaisille tarkoitettujen 
yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta1,

Or. fr
                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0186.
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Tarkistus 4
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että palveludirektiivin 
tavoitteena on palvelujen sisämarkkinoiden 
loppuunsaattaminen siten, että taataan 
samalla laadun ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden korkea taso,

A. ottaa huomioon, että palveludirektiivin 
tavoitteena on palvelujen sisämarkkinoiden 
loppuunsaattaminen siten, että taataan 
samalla laadun ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden korkea taso, ja 
ehdottaa, että pyritään edistämään 
perussopimuksen 3 artiklassa (aiempi 
SEU-sopimuksen 2 artikla) vahvistettujen, 
jäljempänä lueteltujen tehtävien 
toteuttamista: unioni pyrkii Euroopan 
kestävään kehitykseen, jonka perustana 
ovat tasapainoinen talouskasvu ja 
hintavakaus, täystyöllisyyttä ja sosiaalista 
edistystä tavoitteleva erittäin 
kilpailukykyinen sosiaalinen 
markkinatalous sekä korkeatasoinen 
ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun 
parantaminen; se edistää tieteellistä ja 
teknistä kehitystä; se torjuu sosiaalista 
syrjäytymistä ja syrjintää sekä edistää 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja 
sosiaalista suojelua, naisten ja miesten 
tasa-arvoa, sukupolvien välistä 
yhteisvastuuta ja lapsen oikeuksien 
suojelua; se edistää taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta sekä jäsenvaltioiden 
välistä yhteisvastuuta; se kunnioittaa 
kulttuuriensa ja kieltensä rikkautta ja 
monimuotoisuutta sekä huolehtii 
Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisesta 
ja kehittämisestä,

Or. fr
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Tarkistus 5
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että palveludirektiivi
on Euroopan unionin kasvun väline ja että 
sen täytäntöönpanon on sisällyttävä 
Eurooppa 2020 -strategian ja 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 
puitteisiin,

B. ottaa huomioon, että palveludirektiivin
on tarkoitus olla Euroopan unionin kasvun 
väline ja että sen täytäntöönpanon on 
sisällyttävä Eurooppa 2020 -strategian ja 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 
puitteisiin,

Or. fr

Tarkistus 6
Constance Le Grip, Damien Abad, Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että palveludirektiivin 
saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on merkittävä haaste 
jäsenvaltioille, julkishallinnolle ja 
paikallisviranomaisille, kun otetaan 
huomioon sen sijoittautumisoikeutta ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevat 
säännökset sekä keskitettyjen 
asiointipisteiden perustaminen 
palveluntarjoajien auttamiseksi,

C. ottaa huomioon, että palveludirektiivin 
saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on merkittävä haaste 
jäsenvaltioille, julkishallinnolle ja 
paikallisviranomaisille, kun otetaan 
huomioon sen sijoittautumisoikeutta ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevat 
säännökset sekä keskitettyjen 
asiointipisteiden perustaminen 
palveluntarjoajien ja etenkin pk-yritysten
auttamiseksi,

Or. fr

Tarkistus 7
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että palveludirektiivin 
vaikutusta talouteen, yrityksiin ja 
kansalaisiin voidaan arvioida vasta, kun se 
on saatettu osaksi EU:n kaikkien 
jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä,

D. ottaa huomioon, että palveludirektiivin 
vaikutusta talouteen, yrityksiin ja
kansalaisiin voidaan arvioida vasta, kun se 
on saatettu osaksi EU:n kaikkien 
jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä ja 
kun sen todelliset ja konkreettiset 
vaikutukset taloudelliseen toimintaan,
työn ja sosiaaliturvan määrään ja laatuun 
sekä ympäristönsuojelun tasoon ja 
kuluttajille tarjottavien palvelujen laatuun 
ovat nähtävissä,

Or. fr

Tarkistus 8
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että palveludirektiivin 
vaikutusta talouteen, yrityksiin ja 
kansalaisiin voidaan arvioida vasta, kun se 
on saatettu osaksi EU:n kaikkien 
jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä,

D. ottaa huomioon, että palveludirektiivin
tarkkaa vaikutusta talouteen, yrityksiin ja 
kansalaisiin voidaan arvioida vasta, kun se 
on saatettu osaksi EU:n kaikkien 
jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä,
ja että tällä hetkellä voidaan antaa vain 
tähän mennessä saatuihin kokemuksiin 
perustuva arvio,

Or. de

Tarkistus 9
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Wim van de Camp, Hans-
Peter Mayer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että palveludirektiivin D. ottaa huomioon, että palveludirektiivin 
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vaikutusta talouteen, yrityksiin ja 
kansalaisiin voidaan arvioida vasta, kun se 
on saatettu osaksi EU:n kaikkien 
jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä,

vaikutusta talouteen, yrityksiin ja 
kansalaisiin voidaan arvioida vasta, kun se 
on saatettu täysimääräisesti ja 
asianmukaisesti osaksi EU:n kaikkien 
jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä,

Or. en

Tarkistus 10
Mara Bizzotto, Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että 
palveludirektiivin saattaminen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä on aiheuttanut 
paikallisviranomaisille erinäisiä ongelmia 
erityisesti toimilupia koskevissa asioissa ja 
etenkin asioissa, jotka koskevat kiertävän 
myynnin kaltaisia perinteisiä kaupallisen 
toiminnan muotoja, jotka ovat uhattuina 
niiden joutuessa kilpailemaan suurten 
kauppaketjujen etuja edustavien yritysten 
kanssa,

Or. it

Tarkistus 11
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että palveludirektiivin 
täytäntöönpanon laatu jäsenvaltioissa on
aivan yhtä tärkeä seikka kuin 
täytäntöönpanolle asetettujen määräaikojen 
noudattaminen,

E. ottaa huomioon, että palveludirektiivin 
täytäntöönpanon laatu jäsenvaltioissa on
tärkeämpi seikka kuin täytäntöönpanolle 
asetettujen määräaikojen noudattaminen,

Or. de
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Tarkistus 12
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. pyytää komissiota tekemään 
jälkikäteistutkimuksen direktiivin 
todellisesta vaikutuksesta taloudelliseen 
toimintaan ja sen heijastusvaikutuksista 
työllisyyteen niin määrällisesti (paljonko
työpaikkoja syntyy ja katoaa) kuin 
laadullisesti arvioituna (työpaikkojen 
laatu, työolot) sekä arvioimaan, miten 
hyvin nämä vaikutukset vastaavat niitä 
vaikutuksia, joita sillä odotettiin olevan 
direktiiviä annettaessa ja jotka esitettiin 
uudelleen komission tiedonannossa 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketista 
niiden arvioiden perusteella, jotka oli 
tehty ennen direktiivin saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä;

Or. fr

Tarkistus 13
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää myönteisenä sitä, että 
palveludirektiivin täytäntöönpano saa 
aikaan kaikissa jäsenvaltioissa
ennennäkemätöntä uudenaikaistamisen 
dynamiikkaa, joka ilmenee käytännössä 
uusina työ- ja arviointimenetelminä;
korostaa työmarkkinaosapuolten ja 
ammattijärjestöjen keskeistä roolia 
direktiivin saattamisessa osaksi 
jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä;
kehottaa komissiota ottamaan
ammattijärjestöt täysimääräisesti mukaan 

2. toteaa, että palveludirektiivin 
täytäntöönpano aiheuttaa kaikissa 
jäsenvaltioissa huomattavaa hallinnollista 
rasitusta ja että on syytä tutkia, tuoko 
tämä ilmiö mukanaan uudenaikaistamisen 
dynamiikkaa, joka ilmenee käytännössä 
uusina työ- ja arviointimenetelminä;
suosittelee joka tapauksessa, että 
direktiivin täytäntöönpanosta erityisesti 
paikallis- ja alueviranomaisille 
aiheutuvaa hallinnollista rasitusta 
vähennetään oikeasuhteisesti ja 
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keskinäisen arvioinnin vaiheeseen; kohtuullisesti; korostaa 
työmarkkinaosapuolten ja 
ammattijärjestöjen keskeistä roolia 
direktiivin saattamisessa osaksi 
jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä;
kehottaa komissiota ottamaan 
ammattijärjestöt sekä paikallis- ja 
alueviranomaiset täysimääräisesti mukaan 
keskinäisen arvioinnin vaiheeseen;

Or. fr

Tarkistus 14
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää myönteisenä sitä, että 
palveludirektiivin täytäntöönpano saa 
aikaan kaikissa jäsenvaltioissa 
ennennäkemätöntä uudenaikaistamisen 
dynamiikkaa, joka ilmenee käytännössä 
uusina työ- ja arviointimenetelminä;
korostaa työmarkkinaosapuolten ja 
ammattijärjestöjen keskeistä roolia 
direktiivin saattamisessa osaksi 
jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä;
kehottaa komissiota ottamaan
ammattijärjestöt täysimääräisesti mukaan 
keskinäisen arvioinnin vaiheeseen;

2. toteaa, että palveludirektiivin 
täytäntöönpano voi saada kaikissa 
jäsenvaltioissa aikaan ennennäkemätöntä 
uudenaikaistamisen dynamiikkaa, joka
saattaa ilmetä käytännössä uusina työ- ja 
arviointimenetelminä; korostaa 
työmarkkinaosapuolten ja 
ammattijärjestöjen keskeistä roolia 
direktiivin saattamisessa osaksi 
jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä;
kehottaa komissiota ottamaan nämä 
molemmat täysimääräisesti mukaan 
keskinäisen arvioinnin vaiheeseen;

Or. de

Tarkistus 15
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee merkille, että useimmat 
jäsenvaltiot ovat valinneet direktiivin 

3. panee merkille, että useimmat 
jäsenvaltiot ovat valinneet direktiivin 
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saattamisen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä horisontaalisen 
lainsäädännön muodossa; toteaa kuitenkin, 
että se, missä muodossa direktiivi saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, riippuu 
jäsenvaltioiden sisäisten järjestelyjen 
erityispiirteistä; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että direktiivin saattaminen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä tapahtuu 
avoimen menettelyn puitteissa esimerkiksi 
siten, että kansalliset parlamentit 
osallistuvat siihen tiiviimmin;

saattamisen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä horisontaalisen 
lainsäädännön muodossa; toteaa kuitenkin, 
että se, missä muodossa direktiivi saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, riippuu 
jäsenvaltioiden sisäisten järjestelyjen 
erityispiirteistä; pitää aiheellisena 
arvioida, mitä vaikutusta sillä, 
saatetaanko direktiivi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä horisontaalisesti vai 
alakohtaisesti, on täytäntöönpanon 
laatuun ja siihen, miten helposti 
säännökset ovat palveluntarjoajien ja 
kansalaisten ymmärrettävissä; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
direktiivin saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä tapahtuu avoimen 
menettelyn puitteissa esimerkiksi siten, että 
kansalliset parlamentit osallistuvat siihen 
tiiviimmin;

Or. fr

Tarkistus 16
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee merkille, että useimmat 
jäsenvaltiot ovat valinneet direktiivin
saattamisen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä horisontaalisen 
lainsäädännön muodossa; toteaa kuitenkin, 
että se, missä muodossa direktiivi saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, riippuu 
jäsenvaltioiden sisäisten järjestelyjen 
erityispiirteistä; kehottaa jäsenvaltioita
varmistamaan, että direktiivin 
saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä tapahtuu avoimen 
menettelyn puitteissa esimerkiksi siten, 
että kansalliset parlamentit osallistuvat 
siihen tiiviimmin;

3. panee merkille, että useimmat 
jäsenvaltiot ovat valinneet direktiivin 
saattamisen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä horisontaalisen 
lainsäädännön muodossa; toteaa, että se, 
missä muodossa direktiivi saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, riippuu 
jäsenvaltioiden sisäisten järjestelyjen 
erityispiirteistä, mutta pitää valitettavana, 
että prosessin avoimuus on puutteellinen 
eräissä jäsenvaltioissa ja etenkin niissä, 
joissa ei ole valittu horisontaalista 
vaihtoehtoa; kehottaa asianomaisia
jäsenvaltioita näin ollen lisäämään 
prosessin avoimuutta esimerkiksi siten, 
että kansalliset parlamentit osallistuvat 
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siihen tiiviimmin, ja laatimalla 
vastaavuustaulukoita;

Or. fr

Tarkistus 17
Konstantinos Poupakis, Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. muistuttaa, että useimpien 
jäsenvaltioiden ei pitäisi ajatella 
palveludirektiivin täytäntöönpanoa 
pelkkänä täytäntöönpanomenettelynä, 
jossa mekaanisesti ja horisontaalisesti 
poistetaan erityisiä säännöksiä ja 
määräyksiä, vaan sen sijaan 
mahdollisuutena saattaa lainsäädäntöä 
ajan tasalle ja yksinkertaistaa sitä sekä 
järjestää palvelutaloutta merkittävästi 
uudelleen ottamalla samalla huomioon 
yleisen edun suojaamisen tavoitteet, kuten 
itse direktiivissä säädetään;

Or. el

Tarkistus 18
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. katsoo, että on varmistettava, että 
palveludirektiivi pannaan kaikissa 
jäsenvaltioissa täysimääräisesti ja oikea-
aikaisesti täytäntöön sekä oikeudellisesti 
että toiminnallisesti, jotta 
palveluntarjoajat saavat täyden hyödyn 
palveludirektiivistä;

Or. en
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Tarkistus 19
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. korostaa, että palveludirektiivin 
saattaminen osaksi jäsenvaltioiden 
kansallista lainsäädäntöä on viivästynyt 
merkittävästi, minkä vuoksi sen 
vaikutusta eri aloihin on vaikea arvioida; 
kehottaa komissiota yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa teettämään 
tutkimuksen direktiivin vaikutuksesta 
työllisyyteen sekä kussakin jäsenvaltiossa 
erikseen että koko unionissa yleensä;

Or. el

Tarkistus 20
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevien 
kansallisten lainsäädäntöjen 
arviointimenettely on yksi direktiivin 
tukipilareista; toteaa, että 
arviointimenettelyn avulla on voitava 
uudenaikaistaa lupajärjestelmiä ja 
sijoittautumisvapauteen ja palvelujen 
vapaaseen liikkuvuuteen liittyviä 
vaatimuksia palvelujen rajatylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseksi;

4. katsoo, että sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevien 
kansallisten lainsäädäntöjen 
arviointimenettely on yksi direktiivin 
tukipilareista; toteaa, että 
arviointimenettelyn ei pidä sulkea pois 
mahdollisuutta mukauttaa
lupajärjestelmiä ja sijoittautumisvapauteen 
ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen 
liittyviä vaatimuksia palvelujen 
rajatylittävän liikkuvuuden
mahdollistamiseksi;

Or. de
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Tarkistus 21
Morten Løkkegaard

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevien 
kansallisten lainsäädäntöjen
arviointimenettely on yksi direktiivin 
tukipilareista; toteaa, että
arviointimenettelyn avulla on voitava 
uudenaikaistaa lupajärjestelmiä ja 
sijoittautumisvapauteen ja palvelujen 
vapaaseen liikkuvuuteen liittyviä 
vaatimuksia palvelujen rajatylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseksi;

4. katsoo, että sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevien 
kansallisten lainsäädäntöjen kartoitus on 
yksi direktiivin tukipilareista; toteaa, että
kartoitusmenettelyn avulla on voitava 
uudenaikaistaa lupajärjestelmiä ja 
sijoittautumisvapauteen ja palvelujen 
vapaaseen liikkuvuuteen liittyviä 
vaatimuksia palvelujen rajatylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 22
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. on vakuuttunut, että keskinäinen 
arviointi myötävaikuttaa merkittävästi 
sisämarkkinasääntöjen laatuun ja 
tehokkuuteen siinä mielessä, että 
täytäntöönpanon järjestelmällinen 
arviointi ja siihen liittyvä 
täytäntöönpanon valvonta edellyttävät, 
että kansalliset viranomaiset kiinnittävät 
huomiota unionin vaatimuksiin ja niiden 
täytäntöönpanoon kansallisella tasolla;

Or. de
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Tarkistus 23
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
tekemään yhteistyötä palveluiden 
sisämarkkinoiden kehittämiseksi edelleen 
direktiivissä säädetyn keskinäisen 
arviointimenettelyn perusteella, jota 
jäsenvaltiot ovat parhaillaan 
toteuttamassa;

Or. de

Tarkistus 24
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa, että jäsenvaltiot voivat pitää 
voimassa omat lupajärjestelmänsä ja tietyt 
vaatimukset, kunhan ne ovat 
syrjimättömiä, tarpeellisia ja 
oikeasuhteisia; korostaa tässä yhteydessä, 
että jäsenvaltiot ovat säilyttäneet joitakin 
lupajärjestelmiä tekemällä niistä
helpompia noudattaa ja avoimempia 
palveluntarjoajien kannalta;

5. muistuttaa, että jäsenvaltiot voivat pitää 
voimassa omat lupajärjestelmänsä ja tietyt 
vaatimukset, kunhan ne ovat 
syrjimättömiä, tarpeellisia ja 
oikeasuhteisia; korostaa tässä yhteydessä, 
että jäsenvaltiot ovat säilyttäneet joitakin 
lupajärjestelmiä taatakseen 
palvelumarkkinoiden tehokkaan 
sääntelyn ja tehneet näistä 
lupamenettelyistä samalla helpompia 
noudattaa ja avoimempia 
palveluntarjoajien kannalta;

Or. fr

Tarkistus 25
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa, että jäsenvaltiot voivat pitää 
voimassa omat lupajärjestelmänsä ja tietyt 
vaatimukset, kunhan ne ovat 
syrjimättömiä, tarpeellisia ja 
oikeasuhteisia; korostaa tässä yhteydessä, 
että jäsenvaltiot ovat säilyttäneet joitakin 
lupajärjestelmiä tekemällä niistä helpompia 
noudattaa ja avoimempia 
palveluntarjoajien kannalta;

5. muistuttaa, että jäsenvaltiot voivat pitää 
voimassa omat lupajärjestelmänsä ja tietyt 
vaatimukset, kunhan ne ovat tarpeellisia, 
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä; korostaa 
tässä yhteydessä, että jäsenvaltiot ovat 
säilyttäneet joitakin lupajärjestelmiä 
tekemällä niistä helpompia noudattaa ja 
avoimempia palveluntarjoajien kannalta;

Or. de

Tarkistus 26
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, 
Konstantinos Poupakis, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa, että jäsenvaltiot voivat pitää 
voimassa omat lupajärjestelmänsä ja tietyt 
vaatimukset, kunhan ne ovat 
syrjimättömiä, tarpeellisia ja 
oikeasuhteisia; korostaa tässä yhteydessä, 
että jäsenvaltiot ovat säilyttäneet joitakin 
lupajärjestelmiä tekemällä niistä helpompia 
noudattaa ja avoimempia 
palveluntarjoajien kannalta;

5. muistuttaa, että jäsenvaltiot voivat pitää 
voimassa omat lupajärjestelmänsä ja tietyt 
vaatimukset, kunhan ne ovat 
syrjimättömiä, tarpeellisia ja 
oikeasuhteisia; korostaa tässä yhteydessä, 
että jäsenvaltiot ovat säilyttäneet joitakin 
lupajärjestelmiä tekemällä niistä helpompia 
noudattaa ja avoimempia 
palveluntarjoajien kannalta; pitää 
valitettavana, että jotkin jäsenvaltiot eivät 
ole käyttäneet täysin hyväkseen 
palveludirektiivin tarjoamia 
mahdollisuuksia hallinnon ja sääntelyn 
yksinkertaistamiseen;

Or. en

Tarkistus 27
Morten Løkkegaard

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa, että jäsenvaltiot voivat pitää 
voimassa omat lupajärjestelmänsä ja tietyt 
vaatimukset, kunhan ne ovat 
syrjimättömiä, tarpeellisia ja 
oikeasuhteisia; korostaa tässä yhteydessä, 
että jäsenvaltiot ovat säilyttäneet joitakin 
lupajärjestelmiä tekemällä niistä helpompia 
noudattaa ja avoimempia 
palveluntarjoajien kannalta;

5. muistuttaa, että jäsenvaltiot voivat pitää 
voimassa omat lupajärjestelmänsä ja tietyt 
vaatimukset, kunhan ne ovat 
syrjimättömiä, tarpeellisia ja 
oikeasuhteisia; korostaa tässä yhteydessä, 
että jäsenvaltiot ovat säilyttäneet joitakin 
lupajärjestelmiä tekemällä niistä helpompia 
noudattaa ja avoimempia 
palveluntarjoajien kannalta; pitää 
valitettavana, että eräät jäsenvaltiot eivät 
ole kunnianhimoisemmin 
yksinkertaistaneet hallintoa ja sääntelyä;

Or. en

Tarkistus 28
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa, että jäsenvaltiot voivat pitää 
voimassa omat lupajärjestelmänsä ja tietyt 
vaatimukset, kunhan ne ovat 
syrjimättömiä, tarpeellisia ja 
oikeasuhteisia; korostaa tässä yhteydessä, 
että jäsenvaltiot ovat säilyttäneet joitakin 
lupajärjestelmiä tekemällä niistä helpompia 
noudattaa ja avoimempia 
palveluntarjoajien kannalta;

5. muistuttaa, että jäsenvaltiot voivat pitää 
voimassa omat lupajärjestelmänsä ja tietyt 
vaatimukset vain silloin, kun ne ovat
selvästi syrjimättömiä, tarpeellisia ja 
oikeasuhteisia; korostaa tässä yhteydessä, 
että jäsenvaltiot ovat säilyttäneet joitakin 
lupajärjestelmiä tekemällä niistä helpompia 
noudattaa ja avoimempia 
palveluntarjoajien kannalta;

Or. en

Tarkistus 29
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Päätöslauselmaesitys
6 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa ammattipätevyyden 
tunnustamisessa ilmenneitä ongelmia;
muistuttaa, ettei palveludirektiiviä voida 
soveltaa säännöksiin, jotka on jo katettu 
alakohtaisissa direktiiveissä; kehottaa 
komissiota selventämään tätä tilannetta 
ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetun direktiivin tarkistamisen 
yhteydessä;

6. korostaa etenkin terveydenhuoltoalan 
ammattien ammattipätevyyden 
tunnustamisessa ilmenneitä ongelmia;
muistuttaa, ettei palveludirektiiviä voida 
soveltaa säännöksiin, jotka on jo katettu 
alakohtaisissa direktiiveissä; kehottaa 
komissiota selventämään tätä tilannetta 
ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetun direktiivin tarkistamisen 
yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 30
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa sijoittautumisoikeutta ja 
palvelujen tilapäistä tarjoamista toisessa 
jäsenvaltiossa koskevien säännösten 
erityisluonteesta; kehottaa komissiota 
ottamaan arvioinnissaan täysimääräisesti 
huomioon niiden erityisluonteen;

7. muistuttaa sijoittautumisoikeutta ja 
palvelujen tilapäistä tarjoamista toisessa 
jäsenvaltiossa koskevien säännösten 
erityisluonteesta; kehottaa komissiota 
ottamaan arvioinnissaan täysimääräisesti 
huomioon niiden erityisluonteen; toivoo 
tältä osin, että arvioidaan niiden 
säännösten vaikutukset, joilla 
jäsenvaltioita kielletään asettamasta 
ehdoksi tiettyjä vaatimuksia, joista 
mainittakoon erityisesti sen jäsenvaltion 
vastavuoroisuutta koskevat ehdot, johon 
palveluntarjoaja on jo sijoittautunut, sekä 
taloudellisen testin käyttö, joiden 
asettaminen ehdoksi kielletään 
III luvussa, ja erityisen 
henkilöllisyysasiakirjan esittämisvelvoite, 
itsenäisen palvelujen tarjonnan 
rajoittamista koskevat vaatimukset ja 
välineiden ja materiaalien käyttöön 
vaikuttavat vaatimukset, joiden 
asettaminen ehdoksi kielletään 
IV luvussa;
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Or. fr

Tarkistus 31
Morten Løkkegaard

Päätöslauselmaesitys
7 kohta – 1 alakohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan palveludirektiivin 
20 artiklan 2 kohdan tehokkaan 
täytäntöönpanon, jotta kuluttajia ei enää 
perusteettomasti syrjitä heidän 
kansallisuutensa tai asuinpaikkansa 
perusteella, ja huolehtimaan siitä, että 
kansalliset viranomaiset ja tuomioistuimet 
varmistavat niiden kansallisten 
säännösten asianmukaisen soveltamisen, 
joilla kyseinen syrjimättömyyttä koskeva 
määräys pannaan täytäntöön 
jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä; 
kehottaa komissiota tämän vuoksi 
antamaan vuonna 2011 ohjeet kyseisen 
artiklan käytännön soveltamisesta ja 
keskittymään niissä erityisesti ongelmiin, 
joita kuluttajat kohtaavat halutessaan 
ostaa tavaroita ja palveluita internetissä; 
muistuttaa, että 20 artiklan 2 kohdan 
tarkoituksena ei ole estää yleisistä 
olosuhteista johtuvaa erilaista kohtelua, 
joka perustuu objektiivisiin näkökohtiin, 
kuten välimatkan pituuteen tai siihen, että 
kustannukset ovat korkeammat, kun 
palvelujen vastaanottaja on toisessa 
jäsenvaltiossa;

Or. en

Tarkistus 32
Morten Løkkegaard

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että direktiivin puitteissa 
käynnistetty arviointimenettely merkitsee 
kansallisille hallinnoille huomattavaa 
työmäärää ja että tämä työtaakka on 
otettava huomioon sen arvioinnissa, miten 
direktiivi on saatettu osaksi kansallista 
lainsäädäntöä;

8. korostaa, että direktiivin puitteissa 
käynnistetty kartoitusmenettely merkitsee 
kansallisille hallinnoille huomattavaa 
työmäärää ja että tämä työtaakka on 
otettava huomioon sen arvioinnissa, miten 
direktiivi on saatettu osaksi kansallista 
lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 33
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. panee merkille jäsenvaltioiden 
ponnistelut keskinäisen arviointimenettelyn 
toteuttamiseksi; katsoo, ettei menettely ole 
vielä edennyt siinä määrin, että sen 
tehokkuutta voitaisiin arvioida; toivoo, että 
komissio tutkii tarkasti tähän uuteen 
menettelyyn sisältyviä mahdollisuuksia 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 
yhteydessä; pahoittelee sitä, ettei Euroopan 
parlamenttia ja kansallisia parlamentteja 
ole otettu tiiviimmin mukaan keskinäiseen 
arviointimenettelyyn;

9. panee merkille jäsenvaltioiden 
ponnistelut keskinäisen arviointimenettelyn 
toteuttamiseksi; katsoo, ettei menettely ole 
vielä edennyt siinä määrin, että sen 
tehokkuutta voitaisiin arvioida; toivoo, että 
komissio tutkii tarkasti tähän uuteen 
menettelyyn sisältyviä mahdollisuuksia 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 
yhteydessä, ja on hämmästynyt, että 
vaikkei tällaista tarkastelua ole vielä 
tehty, komissio ehdottaa jo 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketista 
antamassaan tiedonannossa, että 
menetelmä ulotetaan myös muuhun 
sisämarkkinoihin liittyvään 
lainsäädäntöön; pahoittelee sitä, ettei 
Euroopan parlamenttia ja kansallisia 
parlamentteja ole otettu tiiviimmin mukaan 
keskinäiseen arviointimenettelyyn;

Or. fr
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Tarkistus 34
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. panee merkille jäsenvaltioiden 
ponnistelut keskinäisen arviointimenettelyn 
toteuttamiseksi; katsoo, ettei menettely ole 
vielä edennyt siinä määrin, että sen 
tehokkuutta voitaisiin arvioida; toivoo, että 
komissio tutkii tarkasti tähän uuteen 
menettelyyn sisältyviä mahdollisuuksia 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 
yhteydessä; pahoittelee sitä, ettei 
Euroopan parlamenttia ja kansallisia 
parlamentteja ole otettu tiiviimmin 
mukaan keskinäiseen 
arviointimenettelyyn;

9. panee merkille jäsenvaltioiden 
ponnistelut keskinäisen arviointimenettelyn 
toteuttamiseksi; katsoo, että 
arviointimenettely on tärkeä väline, kun 
halutaan arvioida, miten jäsenvaltioissa 
on edistytty direktiivin täytäntöönpanossa; 
katsoo, ettei menettely ole vielä edennyt 
siinä määrin, että sen tehokkuutta voitaisiin 
arvioida; korostaa, että menettelyn avulla 
pitäisi voida tarkistaa, vastaavatko 
jäsenvaltioissa voimassa olevat säännöt 
sisämarkkinoiden vaatimuksia, ja 
varmistaa, etteivät ne luo uusia esteitä;
toivoo, että komissio tutkii tarkasti tähän 
uuteen menettelyyn sisältyviä 
mahdollisuuksia sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketin yhteydessä;

Or. el

Tarkistus 35
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. pahoittelee sitä, ettei Euroopan 
parlamenttia ja kansallisia parlamentteja 
ole otettu tiiviimmin mukaan keskinäiseen 
arviointimenettelyyn;

Or. el
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Tarkistus 36
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa komissiota määrittämään, 
mitkä ammatit ja alat ovat ongelmallisia 
rajojen yli tapahtuvan palvelujen 
tarjonnan kannalta, ja arvioimaan 
perusteellisesti sovellettavan 
lainsäädännön ja syyt, joista ongelmat 
johtuvat;

Or. fr

Tarkistus 37
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
2 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Keskitetyt asiointipisteet Keskitetyt asiointipisteet ja menettelyjen 
yksinkertaistaminen

Or. fr

Tarkistus 38
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
10 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että keskitettyjen 
asiointipisteiden käyttöönotto kuuluu 
olennaisena osana direktiivin tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon; tunnustaa, että tämä 
edellyttää huomattavia ponnisteluja 
jäsenvaltioilta niin taloudellisesti, 
teknisesti kuin järjestelyjenkin kannalta;

10. katsoo, että keskitettyjen 
asiointipisteiden käyttöönotto kuuluu 
olennaisena osana direktiivin tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon; tunnustaa, että tämä 
edellyttää huomattavia ponnisteluja 
jäsenvaltioilta niin taloudellisesti, 
teknisesti kuin järjestelyjenkin kannalta;
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painottaa olevan tarpeen ottaa 
työmarkkinaosapuolet mukaan kyseiseen 
prosessiin;

painottaa olevan tarpeen ottaa 
työmarkkinaosapuolet ja elinkeinoelämän 
järjestöt mukaan kyseiseen prosessiin;

Or. en

Tarkistus 39
Morten Løkkegaard

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
keskitetyistä asiointipisteistä portaaleja, 
jotka tarjoavat kattavasti sähköisiä 
viranomaispalveluita palveluntarjoajille, 
jotka haluavat perustaa yrityksen tai 
tarjota rajat ylittäviä palveluita; korostaa, 
että keskitettyjen asiointipisteiden on 
erittäin tärkeää tarjota mahdollisuus 
hoitaa kaikki vaaditut hallinnolliset 
menettelyt sähköisesti, esimerkiksi 
verotukseen liittyvät menettelyt, kuten 
arvonlisäveronumeron hakeminen, ja 
sosiaaliturvaan liittyvät menettelyt;

Or. en

Tarkistus 40
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
keskitetyistä asiointipisteistä vähitellen 
monipuolisia verkkopalvelukeskuksia, 
jotka voivat tarjota palveluita myös muilla 
kuin direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla, esimerkiksi verotuksen 
alalla; katsoo, että tämän olisi 
tapahduttava yhdenmukaisesti koko 
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unionissa, jotta vältetään kilpailun 
vääristyminen;

Or. de

Tarkistus 41
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
edelleen keskitettyjen asiointipisteiden 
helppokäyttöisyyttä sekä palveluntarjoajille 
tarjottavien tietojen laatua ja 
tarkoituksenmukaisuutta; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, että keskitettyjen asiointipisteiden 
tarjoamat tiedot ovat saatavilla useilla 
kielillä;

11. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
edelleen keskitettyjen asiointipisteiden 
helppokäyttöisyyttä sekä palveluntarjoajille 
tarjottavien tietojen laatua ja 
tarkoituksenmukaisuutta myös asioissa, 
jotka koskevat työlainsäädäntöä ja 
jäsenvaltiossa voimassa olevia, näiden 
palveluntarjoajien kannalta merkittäviä, 
etenkin arvonlisäveroa koskevia 
verosäännöksiä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että 
keskitettyjen asiointipisteiden tarjoamat 
tiedot ovat saatavilla useilla kielillä;

Or. fr

Tarkistus 42
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Damien Abad, Constance 
Le Grip, Wim van de Camp, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
edelleen keskitettyjen asiointipisteiden 
helppokäyttöisyyttä sekä
palveluntarjoajille tarjottavien tietojen 
laatua ja tarkoituksenmukaisuutta; kehottaa
komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, että keskitettyjen asiointipisteiden 
tarjoamat tiedot ovat saatavilla useilla

11. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
edelleen keskitettyjen asiointipisteiden 
helppokäyttöisyyttä sekä niiden käyttäjille
tarjottavien tietojen laatua ja 
tarkoituksenmukaisuutta; kehottaa 
jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että
kaikki keskitettyjen asiointipisteiden 
tarjoamat tiedot ovat saatavilla myös 
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kielillä; muilla kuin kansallisilla kielillä ja että 
erityisesti naapurimaiden kielet otetaan 
huomioon;

Or. en

Tarkistus 43
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
edelleen keskitettyjen asiointipisteiden 
helppokäyttöisyyttä sekä palveluntarjoajille 
tarjottavien tietojen laatua ja 
tarkoituksenmukaisuutta; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, että keskitettyjen asiointipisteiden 
tarjoamat tiedot ovat saatavilla useilla 
kielillä;

11. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
edelleen keskitettyjen asiointipisteiden 
helppokäyttöisyyttä siten, että ne ovat sekä 
fyysisesti että sähköisesti saavutettavissa,
sekä palveluntarjoajille tarjottavien tietojen 
laatua ja tarkoituksenmukaisuutta; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, että keskitettyjen asiointipisteiden 
tarjoamat tiedot ovat saatavilla useilla 
kielillä;

Or. cs

Tarkistus 44
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
edelleen keskitettyjen asiointipisteiden 
helppokäyttöisyyttä sekä palveluntarjoajille 
tarjottavien tietojen laatua ja 
tarkoituksenmukaisuutta; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, että keskitettyjen asiointipisteiden 
tarjoamat tiedot ovat saatavilla useilla 
kielillä;

11. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
edelleen keskitettyjen asiointipisteiden 
helppokäyttöisyyttä muun muassa siten, 
että menettelyt on mahdollista hoitaa 
sähköisesti ja ilman henkilökohtaista 
asiointia asiointipisteessä, sekä 
parantamaan palveluntarjoajille tarjottavien 
tietojen laatua ja tarkoituksenmukaisuutta; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
huolehtimaan siitä, että keskitettyjen 
asiointipisteiden tarjoamat tiedot ovat 
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saatavilla useilla kielillä;

Or. pl

Tarkistus 45
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
edelleen keskitettyjen asiointipisteiden 
helppokäyttöisyyttä sekä palveluntarjoajille 
tarjottavien tietojen laatua ja 
tarkoituksenmukaisuutta; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, että keskitettyjen asiointipisteiden 
tarjoamat tiedot ovat saatavilla useilla 
kielillä;

11. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
edelleen keskitettyjen asiointipisteiden 
helppokäyttöisyyttä sekä palveluntarjoajille 
tarjottavien tietojen ja käytännön 
neuvojen laatua ja 
tarkoituksenmukaisuutta; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, että keskitettyjen asiointipisteiden 
tarjoamat tiedot ovat saatavilla useilla 
kielillä ja sähköisessä muodossa;

Or. el

Tarkistus 46
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
edelleen keskitettyjen asiointipisteiden 
helppokäyttöisyyttä sekä palveluntarjoajille 
tarjottavien tietojen laatua ja 
tarkoituksenmukaisuutta; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, että keskitettyjen asiointipisteiden 
tarjoamat tiedot ovat saatavilla useilla 
kielillä;

11. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
edelleen keskitettyjen asiointipisteiden 
helppokäyttöisyyttä sekä palveluntarjoajille 
tarjottavien tietojen laatua ja 
tarkoituksenmukaisuutta, erityisesti, kun 
on kyse työlainsäädäntöä, työntekijöiden 
oikeuksia ja verotusta (verot, alv jne.) 
koskevista tiedoista; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että 
keskitettyjen asiointipisteiden tarjoamat 
tiedot ovat saatavilla useilla kielillä, 
etenkin rajanaapureina olevien maiden 
kielillä;
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Or. fr

Tarkistus 47
Constance Le Grip, Damien Abad, Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
edelleen keskitettyjen asiointipisteiden 
helppokäyttöisyyttä sekä palveluntarjoajille 
tarjottavien tietojen laatua ja 
tarkoituksenmukaisuutta; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, että keskitettyjen asiointipisteiden 
tarjoamat tiedot ovat saatavilla useilla 
kielillä;

11. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
edelleen keskitettyjen asiointipisteiden 
helppokäyttöisyyttä sekä palveluntarjoajille
ja etenkin pk-yrityksille tarjottavien 
tietojen laatua ja tarkoituksenmukaisuutta;
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
huolehtimaan siitä, että keskitettyjen 
asiointipisteiden tarjoamat tiedot ovat 
saatavilla useilla kielillä;

Or. fr

Tarkistus 48
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa, että jos keskitettyjen 
asiointipisteiden halutaan tarjoavan 
palveluita ja antavan tietoja rajojen yli, 
niiden on tehtävä se usealla kielellä, 
mahdollisesti siis muilla kuin jäsenvaltion 
omalla kielellä, ja että tämä voisi auttaa 
lisäämään rajat ylittävien investointien 
määrää ja rajat ylittävää liikkuvuutta 
unionissa yleensä;

Or. el
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Tarkistus 49
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, Hans-
Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
sitä, että menettelyt voidaan hoitaa 
sähköisesti ja että kaikki asiaankuuluvat 
lomakkeet käännetään; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan keskitettyjen 
asiointipisteiden käyttäjille palveluita, 
joiden avulla ne voivat seurata käynnissä 
olevien menettelyjen etenemistä;

Or. en

Tarkistus 50
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, 
Konstantinos Poupakis, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. toteaa, että keskitetyillä 
asiointipisteillä on ollut ongelmia 
henkilöllisyyden todistamiseen, sähköisten 
allekirjoitusten käyttöön ja alkuperäisten 
asiakirjojen tai oikeaksi todistettujen 
jäljennösten toimittamiseen liittyvissä 
asioissa etenkin rajojen yli toimittaessa; 
pyytää komissiota ehdottamaan 
toimenpiteitä, joilla ongelmat saataisiin 
ratkaistua, jotta pk-yritykset saisivat 
hyötyä yhtenäismarkkinoista ja 
välttyisivät oikeudellisilta ja teknisiltä 
epävarmuustekijöiltä;

Or. en
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Tarkistus 51
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, Hans-
Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
11 c kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 c. korostaa, että käyttäjäystävällisyyden 
kannalta on erityisen tärkeää selventää, 
mitkä vaatimukset koskevat yrityksen 
pysyvää perustamista ja mitkä puolestaan 
tilapäistä rajat ylittävää palvelujen
tarjontaa;

Or. en

Tarkistus 52
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pahoittelee sitä, että vasta varsin 
harvat palveluntarjoajat ovat tietoisia 
keskitetyistä asiointipisteistä; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita käynnistämään 
pikaisesti kaikille asianomaisille toimijoille 
suunnattavia tiedotuskampanjoja;

12. toteaa, että palveluntarjoajat eivät ole 
vielä riittävän tietoisia keskitetyistä 
asiointipisteistä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita käynnistämään pikaisesti 
kaikille asianomaisille toimijoille 
suunnattavia tiedotuskampanjoja;

Or. de

Tarkistus 53
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Damien Abad, Constance 
Le Grip, Wim van de Camp, Hans-Peter Mayer

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pahoittelee sitä, että vasta varsin harvat 
palveluntarjoajat ovat tietoisia keskitetyistä 

12. pahoittelee sitä, että vasta varsin harvat 
palveluntarjoajat ovat tietoisia keskitetyistä 
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asiointipisteistä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita käynnistämään pikaisesti
kaikille asianomaisille toimijoille 
suunnattavia tiedotuskampanjoja;

asiointipisteistä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita yhteistyössä 
elinkeinoelämän järjestöjen kanssa
käynnistämään pikaisesti tarkasti 
kohdennettuja tiedotus- ja 
viestintäkampanjoja; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita lisäämään eu-go-
verkkotunnuksen näkyvyyttä ja 
tunnistettavuutta;

Or. en

Tarkistus 54
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pahoittelee sitä, että vasta varsin harvat 
palveluntarjoajat ovat tietoisia keskitetyistä 
asiointipisteistä; kehottaa komissiota ja
jäsenvaltioita käynnistämään pikaisesti 
kaikille asianomaisille toimijoille 
suunnattavia tiedotuskampanjoja;

12. pahoittelee sitä, että vasta varsin harvat 
palveluntarjoajat ovat tietoisia keskitetyistä 
asiointipisteistä; kehottaa komissiota 
osoittamaan varainhoitovuoden 2012 
talousarvioesityksessä riittävästi 
määrärahoja tätä palvelua koskevan 
tiedotuskampanjan rahoittamiseen; 
kehottaa jäsenvaltioita käynnistämään 
pikaisesti kaikille asianomaisille toimijoille 
suunnattavia tiedotuskampanjoja;

Or. cs

Tarkistus 55
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pahoittelee sitä, että vasta varsin harvat 
palveluntarjoajat ovat tietoisia keskitetyistä 
asiointipisteistä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita käynnistämään pikaisesti 
kaikille asianomaisille toimijoille 

12. pahoittelee sitä, että vasta varsin harvat 
palveluntarjoajat ovat tietoisia keskitetyistä 
asiointipisteistä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita käynnistämään pikaisesti 
kaikille asianomaisille toimijoille 
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suunnattavia tiedotuskampanjoja; suunnattavia mainos-, tiedotus- ja 
koulutuskampanjoja;

Or. pl

Tarkistus 56
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pahoittelee sitä, että vasta varsin harvat 
palveluntarjoajat ovat tietoisia keskitetyistä 
asiointipisteistä; kehottaa komissiota ja
jäsenvaltioita käynnistämään pikaisesti 
kaikille asianomaisille toimijoille 
suunnattavia tiedotuskampanjoja;

12. pahoittelee sitä, että vasta varsin harvat 
palveluntarjoajat ovat tietoisia keskitetyistä 
asiointipisteistä; kehottaa komissiota
tekemään keskitettyjä asiointipisteitä 
laajalti tunnetuksi unionin tasolla, jotta 
yleisö saisi tietoa mahdollisuuksista, joita 
niiden on tarjottava palveluntarjoajille; 
kehottaa jäsenvaltioita käynnistämään 
pikaisesti kaikille asianomaisille toimijoille 
suunnattavia tiedotuskampanjoja, joissa 
käsitellään perustettujen keskitettyjen 
asiointipisteiden lisäksi niiden alueelle 
sijoittautuneiden palveluntarjoajien 
mahdollisuuksia tarjota palveluja rajojen 
yli;

Or. fr

Tarkistus 57
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pahoittelee sitä, että vasta varsin 
harvat palveluntarjoajat ovat tietoisia 
keskitetyistä asiointipisteistä; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita 
käynnistämään pikaisesti kaikille 
asianomaisille toimijoille suunnattavia 
tiedotuskampanjoja;

12. pahoittelee sitä, että keskitettyjen 
asiointipisteiden tarjoama neuvonta ei 
vielä tavoita mahdollisia palveluntarjoajia 
ja että se, miten keskitettyihin 
asiointipisteisiin otetaan yhteyttä, ei ole 
laajalti tiedossa; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että niiden yrityksille ja 
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kansalaisille suunnattuja palvelusivustoja 
sekä eu-go-verkkosivustoja tehdään 
tehokkaasti tunnetuksi ja että sivustoilla 
esitetään tietoa keskitettyjä asiointipisteitä 
käyttävistä yrityksistä ja siitä, mitä etua 
niille palvelusta on ollut;

Or. en

Tarkistus 58
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. katsoo, että asiointipisteiden 
parantamisen ja kehittämisen kannalta on 
erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot käyvät 
vuoropuhelua ja vaihtavat parhaita 
käytäntöjä keskenään; korostaa, että 
niiden jäsenvaltioiden, joissa joko ei ole 
vielä tällaisia asiointipisteitä tai joissa 
niihin ei olla tyytyväisiä, on kiireellisesti 
ryhdyttävä toimiin; kehottaa kaikkia 
jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan, 
joilla pyritään varmistamaan, että kaikki 
tarvittavat menettelyt on mahdollista 
hoitaa asianmukaisesti keskitettyjen 
asiointipisteiden kautta;

Or. el

Tarkistus 59
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että keskitettyjen 
asiointipisteiden kansallisilla 
verkkosivuilla julkaistaan 
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palveluntarjoajia koskevat uudet 
tiedonantovelvoitteet kuluttajien edun 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 60
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää jäsenvaltioita antamaan 
keskitettyjen asiointipisteiden toiminnan ja 
niiden EU:n tasolla aikaansaaman 
vaikutuksen arvioimiseksi tarvittavat 
tilastotiedot;

13. pyytää jäsenvaltioita antamaan 
keskitettyjen asiointipisteiden toiminnan ja 
niiden EU:n tasolla aikaansaaman 
vaikutuksen arvioimiseksi tarvittavat 
tilastotiedot säännöllisesti komissiolle ja 
Euroopan parlamentille; kehottaa 
komissiota vahvistamaan selkeät 
keskitettyjen asiointipisteiden 
arviointikriteerit; toteaa, että näiden 
kriteerien olisi perustuttava sekä 
määrällisiin että laadullisiin 
indikaattoreihin;

Or. cs

Tarkistus 61
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Damien Abad, Wim van de 
Camp, Konstantinos Poupakis, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää jäsenvaltioita antamaan 
keskitettyjen asiointipisteiden toiminnan ja 
niiden EU:n tasolla aikaansaaman 
vaikutuksen arvioimiseksi tarvittavat 
tilastotiedot;

13. pyytää jäsenvaltioita antamaan 
keskitettyjen asiointipisteiden toiminnan ja 
niiden kansallisella ja EU:n tasolla 
aikaansaaman vaikutuksen arvioimiseksi 
tarvittavat vertailtavissa olevat
tilastotiedot;

Or. en
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Tarkistus 62
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää jäsenvaltioita antamaan 
keskitettyjen asiointipisteiden toiminnan ja 
niiden EU:n tasolla aikaansaaman 
vaikutuksen arvioimiseksi tarvittavat 
tilastotiedot;

13. pyytää jäsenvaltioita antamaan 
keskitettyjen asiointipisteiden toiminnan ja 
niiden EU:n tasolla aikaansaaman 
vaikutuksen arvioimiseksi tarvittavat 
tilastotiedot etenkin rajojen yli 
tarjottavista palveluista; kehottaa 
komissiota pyytämään, keräämään, 
yhdistämään ja analysoimaan näitä 
tietoja ja laatimaan niiden perusteella 
unionin palvelumarkkinoiden 
tulostaulun, jonka avulla on mahdollista 
arvioida niiden tilaa ja kehitystä 
pysyvästi;

Or. fr

Tarkistus 63
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Wim van de Camp, Hans-
Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. katsoo, että keskitettyjä 
asiointipisteitä olisi jatkuvasti 
parannettava ja että niistä olisi kehitettävä 
sähköisiä viranomaispalveluita kattavasti 
yrityksille ja kansalaisille tarjoavia 
keskuksia; korostaa, että keskitettyjen 
asiointipisteiden on erittäin tärkeää 
tarjota mahdollisuus hoitaa kaikki 
vaaditut hallinnolliset menettelyt 
sähköisesti, esimerkiksi verotukseen 
liittyvät menettelyt, kuten 
arvonlisäveronumeron hakeminen, ja 
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sosiaaliturvaan liittyvät menettelyt;

Or. en

Tarkistus 64
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. katsoo, että olisi loogista, että 
keskitetyt asiointipisteet voisivat 
direktiivin perusteella antaa lisäksi myös 
tietoja sovellettavasta työlainsäädännöstä, 
sosiaalisista oikeuksista ja työntekijöiden 
oikeuksista samoin kuin taloudellisia 
tietoja (esimerkiksi 
arvonlisäverosäännöksistä);

Or. el

Tarkistus 65
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa komissiota vahvistamaan 
kansallisella tasolla perustettujen 
keskitettyjen asiointipisteiden välistä 
synergiaa ja kehittämään synergian 
kannalta tarpeellisia teknisiä ja 
toiminnallisia välineitä;

14. kehottaa komissiota vahvistamaan 
kansallisella tasolla perustettujen 
keskitettyjen asiointipisteiden välistä 
synergiaa ja kehittämään synergian 
kannalta tarpeellisia teknisiä ja 
toiminnallisia välineitä; suosittelee, että 
komissio tarjoaa palveluntarjoajille 
kaikilla unionin virallisilla kielillä suoran 
sähköisen linkin jäsenvaltioiden 
keskitettyihin asiointipisteisiin;

Or. fr
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Tarkistus 66
Morten Løkkegaard

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa komissiota vahvistamaan 
kansallisella tasolla perustettujen
keskitettyjen asiointipisteiden välistä 
synergiaa ja kehittämään synergian 
kannalta tarpeellisia teknisiä ja 
toiminnallisia välineitä;

14. toteaa, että joidenkin jäsenvaltioiden 
on ratkaistava eräitä oikeudellisia ja 
teknisiä seikkoja, jotta keskitettyjen 
asiointipisteiden käyttäminen rajojen yli 
olisi mahdollista; kehottaa näitä 
jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat 
toimenpiteet ja kiinnittämään erityistä 
huomiota sähköisten allekirjoitusten 
tunnustamiseen; kehottaa komissiota
toimimaan sinnikkäästi sähköisten 
menettelyjen yhteentoimivuuden ja 
vastavuoroisen tunnustamisen 
edistämiseksi ja toteuttamaan tarvittavat 
tukitoimenpiteet, joilla helpotetaan 
rajojen yli tapahtuvaa keskitettyjen 
asiointipisteiden käyttöä;

Or. en

Tarkistus 67
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
lisäämään ponnistelujaan keskitettyjen 
asiointipisteiden täyden sähköisen 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi; 
korostaa tämän yhteyttä sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketin ehdotukseen nro 22, 
joka koskee sähköisiä allekirjoituksia 
sekä sähköistä varmentamista ja 
tunnistamista;

Or. en
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Tarkistus 68
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa komissiota menettelyjen 
yksinkertaistamisesta annettujen 
direktiivin 5 artiklan säännösten 
mukaisesti edistämään sitä, että otetaan 
käyttöön unionin tasolla yhtenäistettyjä 
lomakkeita, jotka vastaavat sertifikaatteja, 
todistuksia tai muita asiakirjoja, joita 
palveluntarjoajalta vaaditaan;

Or. fr

Tarkistus 69
Morten Løkkegaard

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat 
velvollisia arvioimaan riskit 
varmistaakseen, että yritysten ei ole liian 
vaivalloista hoitaa menettelyjä 
sähköisesti; korostaa, että yritysten olisi 
voitava käyttää omia sähköisiä 
tunnistamis- tai 
varmentamismenetelmiään, jos ne 
käyttävät muissa jäsenvaltioissa olevia 
keskitettyjä asiointipisteitä, sen sijaan, 
että niiden olisi hankittava näissä maissa 
käytössä olevat menetelmät;

Or. en
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Tarkistus 70
Morten Løkkegaard

Päätöslauselmaesitys
16 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. pitää myönteisenä sitä, että yhä 
useammat palvelujen valvonnasta vastaavat 
kansalliset viranomaiset ovat kirjautuneet 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmään, mikä 
mahdollistaa suoran, nopean ja tehokkaan 
tietojenvaihdon;

16. pitää myönteisenä sitä, että yhä 
useammat palvelujen valvonnasta vastaavat 
kansalliset viranomaiset ovat kirjautuneet 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmään, mikä 
mahdollistaa suoran, nopean ja tehokkaan 
tietojenvaihdon; katsoo, että 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmää voidaan käyttää 
myös muiden asiaankuuluvien 
direktiivien, kuten työntekijöiden 
lähettämistä koskevan direktiivin 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 71
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Damien Abad, Wim van de 
Camp, Konstantinos Poupakis, Hans-Peter Mayer

Päätöslauselmaesitys
17 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa tarvetta kehittää 
koulutustoimintaa palvelujen valvonnasta 
vastaaville kansallisten ja aluehallintojen 
virkamiehille; kehottaa komissiota 
perustamaan tätä tarkoitusta varten 
monivuotisen ohjelman;

17. korostaa tarvetta kehittää 
koulutustoimintaa palvelujen valvonnasta 
vastaaville kansallisten ja aluehallintojen 
virkamiehille; toteaa, että jäsenvaltiot ovat 
jo pyrkineet parantamaan tilannetta tältä 
osin, ja kehottaa niitä lujittamaan 
edelleen sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmää koskevia 
kansallisia verkostoja seuraamalla 
jatkuvasti niiden toimintaa käytännössä ja 
huolehtimalla riittävästä koulutuksesta; 
muistuttaa, että sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmään on 
investoitava riittävästi yhteisön tasolla, 
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jotta se voisi menestyä kestävältä pohjalta;
kehottaa komissiota näin ollen
perustamaan tätä tarkoitusta varten 
monivuotisen ohjelman;

Or. en

Tarkistus 72
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
17 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa tarvetta kehittää 
koulutustoimintaa palvelujen valvonnasta 
vastaaville kansallisten ja aluehallintojen 
virkamiehille; kehottaa komissiota 
perustamaan tätä tarkoitusta varten 
monivuotisen ohjelman;

17. korostaa tarvetta kehittää 
koulutustoimintaa palvelujen valvonnasta 
vastaaville kansallisten ja aluehallintojen 
virkamiehille; kehottaa komissiota 
perustamaan tätä tarkoitusta varten 
monivuotisen ohjelman ja ottamaan 
käyttöön sen sujuvuuden takaamiseksi 
tarvittavat keinot;

Or. fr

Tarkistus 73
Morten Løkkegaard

Päätöslauselmaesitys
18 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. panee merkille joissakin 
jäsenvaltioissa kohdatut ongelmat 
direktiivissä säädettyjen soveltamisalan 
rajausten tarkassa määrittelyssä varsinkin 
sosiaali- ja terveyspalvelujen alalla; 
muistuttaa, että kyseiset palvelut on jätetty 
soveltamisalan ulkopuolelle niiden 
erityisluonteisuuden vuoksi ja että niitä 
varten on laadittava alakohtainen 
yhteisön lainsäädäntökehys;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 74
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
18 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. panee merkille joissakin jäsenvaltioissa 
kohdatut ongelmat direktiivissä säädettyjen 
soveltamisalan rajausten tarkassa 
määrittelyssä varsinkin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen alalla; muistuttaa, että 
kyseiset palvelut on jätetty soveltamisalan 
ulkopuolelle niiden erityisluonteisuuden 
vuoksi ja että niitä varten on laadittava
alakohtainen yhteisön lainsäädäntökehys;

18. panee merkille joissakin jäsenvaltioissa 
kohdatut ongelmat direktiivissä säädettyjen 
soveltamisalan rajausten tarkassa 
määrittelyssä varsinkin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen alalla ja pyytää 
selventämään "valtuuttamisen" käsitettä, 
jonka merkitys tuntuu hämärältä ja joka 
saatetaan sekoittaa valtiontukien alalla 
käytettyyn valtuutuksen käsitteeseen, sekä 
selkiyttämään, mitkä sosiaalialan sektorit 
on todella jätetty soveltamisalan 
ulkopuolelle, etenkin lastenhoitoon ja 
avun tarpeessa olevien perheiden ja 
yksittäisten ihmisten tukemiseen liittyvien 
palvelujen alalla; korostaa erityisesti 
epävarmuustekijöitä, joita liittyy 
"pysyvästi tai tilapäisesti avun tarpeessa 
olevien perheiden tai yksittäisten 
ihmisten" käsitteeseen; muistuttaa, että 
kyseiset palvelut on jätetty soveltamisalan 
ulkopuolelle niiden erityisluonteisuuden 
vuoksi, että oikeusvarmuus on erityisen 
tärkeää niiden alalla ja että niitä varten voi 
sen vuoksi olla tarpeen laatia alakohtainen 
yhteisön lainsäädäntökehys;

Or. fr

Tarkistus 75
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Damien Abad, Hans-Peter 
Mayer

Päätöslauselmaesitys
18 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. panee merkille joissakin jäsenvaltioissa
kohdatut ongelmat direktiivissä 
säädettyjen soveltamisalan rajausten 
tarkassa määrittelyssä varsinkin sosiaali-
ja terveyspalvelujen alalla; muistuttaa, 
että kyseiset palvelut on jätetty 
soveltamisalan ulkopuolelle niiden 
erityisluonteisuuden vuoksi ja että niitä 
varten on laadittava alakohtainen 
yhteisön lainsäädäntökehys;

18. panee merkille, että suurimmalla 
osalla jäsenvaltioista ei ollut merkittäviä 
ongelmia palveludirektiivin 
soveltamisalan suhteen niiden pannessa 
sitä täytäntöön; panee merkille joissakin 
jäsenvaltioissa käydyn keskustelun 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle
jätetyistä palveluista;

Or. en

Tarkistus 76
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Päätöslauselmaesitys
18 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. panee merkille joissakin jäsenvaltioissa 
kohdatut ongelmat direktiivissä säädettyjen 
soveltamisalan rajausten tarkassa 
määrittelyssä varsinkin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen alalla; muistuttaa, että 
kyseiset palvelut on jätetty soveltamisalan 
ulkopuolelle niiden erityisluonteisuuden 
vuoksi ja että niitä varten on laadittava 
alakohtainen yhteisön lainsäädäntökehys;

18. panee merkille joissakin jäsenvaltioissa 
kohdatut ongelmat direktiivissä säädettyjen 
soveltamisalan rajausten tarkassa 
määrittelyssä varsinkin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen alalla; muistuttaa, että 
kyseiset palvelut on jätetty soveltamisalan 
ulkopuolelle niiden erityisluonteisuuden 
vuoksi ja että niitä varten on laadittava 
alakohtainen yhteisön lainsäädäntökehys, 
esimerkiksi direktiivi yleistä taloudellista 
etua koskevasta palvelusta;

Or. fr

Tarkistus 77
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
18 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. panee merkille joissakin jäsenvaltioissa 
kohdatut ongelmat direktiivissä säädettyjen 
soveltamisalan rajausten tarkassa 
määrittelyssä varsinkin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen alalla; muistuttaa, että
kyseiset palvelut on jätetty soveltamisalan 
ulkopuolelle niiden erityisluonteisuuden 
vuoksi ja että niitä varten on laadittava 
alakohtainen yhteisön lainsäädäntökehys;

18. panee merkille joissakin jäsenvaltioissa 
kohdatut ongelmat direktiivissä säädettyjen 
soveltamisalan rajausten tarkassa 
määrittelyssä; katsoo näin ollen, että on
huolehdittava selkeydestä ja 
oikeusvarmuudesta kaikissa
soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä 
koskevissa tapauksissa;

Or. de

Tarkistus 78
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. pyytää arvioimaan, miten yleistä 
taloudellista etua koskevien palvelujen 
sisällyttäminen direktiivin 
soveltamisalaan vaikuttaa näiden 
palvelujen toimivuuteen ja laatuun, kun 
otetaan huomioon kansalaisten odotukset;

Or. fr

Tarkistus 79
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. panee merkille, että komission 
tiedonannossa sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketista sitoudutaan 
antamaan vuonna 2011 täydentävä 
toimenpidepaketti yleistä taloudellista 
etua koskevista palveluista; toivoo, että 
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näissä ehdotuksissa otetaan huomioon 
perussopimuksen 14 artiklan määräykset 
yleistä taloudellista etua koskevista 
palveluista annettavista unionin 
asetuksista ja noudatetaan pöytäkirjan 
n:o 26 määräyksiä 
toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta 
yleistä etua koskevien palvelujen alalla;

Or. fr

Tarkistus 80
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
19 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että palvelujen 
sisämarkkinoiden loppuunsaattamiseksi 
tarvittavat täydentävät toimenpiteet on 
sisällytettävä täysimääräisesti 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketista 
käytävään keskusteluun;

19. katsoo, että palvelujen 
sisämarkkinoiden loppuunsaattamiseksi 
tarvittavat lisätoimenpiteet on 
sisällytettävä täysimääräisesti 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketista 
käytävään keskusteluun;

Or. en


