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Tarkistus 1
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ammattipätevyyden 
tunnustamisesta 7. syyskuuta 2005 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2005/36/EY1,

Or. en

Tarkistus 2
Juozas Imbrasas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että palveludirektiivin 
soveltamisalaan kuuluvien toimien osuus 
EU:n BKT:stä ja työpaikoista on noin 
40 prosenttia,

B. ottaa huomioon, että palveludirektiivin 
soveltamisalaan kuuluvien toimien osuus 
EU:n BKT:stä ja työpaikoista on noin 
40 prosenttia, mutta ottaa huomioon, että 
nämä toimet edustavat myös EU:n 
tärkeimpiä taloudellisen kasvun ja 
työpaikkojen luomisen hyödyntämättömiä 
mahdollisuuksia, sillä sisämarkkinoilla 
on edelleen lukuisia palvelukaupan 
esteitä; 

Or. lt

Tarkistus 3
Toine Manders

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)
                                               
1 EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että palvelut ohjaavat 
jäsenvaltioiden talouksia, sillä ne luovat 
työpaikkoja, ja katsoo, että sen vuoksi 
toimivat ja yhtenäiset sisämarkkinat ovat 
meneillään olevan talous- ja 
rahoituskriisin taustaa vasten sitäkin 
tärkeämpiä ja edellytys talouden 
elpymiselle;

Or. nl

Tarkistus 4
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. pitää tärkeänä, että sosiaalisia 
perusoikeuksia koskeviin 
palveludirektiivin kielteisiin vaikutuksiin 
puututaan niin sanotulla Monti II 
-asetuksella,

Or. en

Tarkistus 5
Toine Manders

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että palveludirektiivi
saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on ollut haaste 
jäsenvaltioiden hallinnoille mutta että se 
on myös vahva perusta hallinnollisen 
yhteistyön kehittämiselle,

D. ottaa huomioon, että vaikka 
palveludirektiivin oikea-aikainen ja 
moitteeton saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on ollut haaste 
jäsenvaltioiden hallinnoille, se on myös 
välttämätön ja vahva perusta 
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jäsenvaltioiden välisen hallinnollisen 
yhteistyön kehittämiselle,

Or. nl

Tarkistus 6
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on tyytyväinen komission tiedonantoon 
palveludirektiivin keskinäisestä 
arvioinnista ja tunnustaa komission sekä 
ennen kaikkea jäsenvaltioiden tehneen 
paljon työtä;

1. on tyytyväinen komission tiedonantoon 
palveludirektiivin keskinäisestä 
arvioinnista ja tunnustaa komission sekä 
ennen kaikkea jäsenvaltioiden kansallisten 
hallintojen, myös paikallisten ja 
alueellisten hallintojen, tehneen paljon 
työtä;

Or. en

Tarkistus 7
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa sitä, että toimivat palvelujen 
sisämarkkinat ovat edellytys kasvun ja 
työllisyyden edistämiselle EU:ssa;

2. korostaa sitä, että toimivat palvelujen 
sisämarkkinat ovat edellytys kasvun ja 
ihmisarvoisten työn edistämiselle EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 8
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa sitä, että toimivat palvelujen 
sisämarkkinat ovat edellytys kasvun ja 
työllisyyden edistämiselle EU:ssa;

2. korostaa sitä, että toimivat palvelujen 
sisämarkkinat ovat edellytys kasvun ja 
työllisyyden edistämiselle EU:ssa; 
huomauttaa, että palvelujen 
sisämarkkinoiden kokonaispotentiaalia ei 
ole hyödynnetty kaikilta osin, sillä 
markkinoita koskevien jäsenvaltioiden 
asettamien rajoitusten vuoksi ainoastaan 
pieni osa pk-yrityksistä tarjoaa 
rajatylittäviä palveluja;

Or. lt

Tarkistus 9
Toine Manders

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa sitä, että toimivat palvelujen 
sisämarkkinat ovat edellytys kasvun ja
työllisyyden edistämiselle EU:ssa;

2. korostaa sitä, että toimivat palvelujen 
sisämarkkinat ovat edellytys kasvun,
työllisyyden ja innovoinnin edistämiselle 
EU:ssa ja EU:n maailmanlaajuisen 
kilpailuaseman säilyttämiselle;

Or. nl

Tarkistus 10
Toine Manders

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että palvelujen sisämarkkinoiden 
luomisen ensisijaisena tavoitteena on 
panna koko palveludirektiivi 
täysimääräisesti täytäntöön kaikissa 

3. katsoo, että palvelujen sisämarkkinoiden 
luomisen ensisijaisena tavoitteena on 
panna koko palveludirektiivi 
täysimääräisesti täytäntöön kaikissa 
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jäsenvaltioissa ja perustaa täysin toimivat 
keskitetyt asiointipisteet;

jäsenvaltioissa ja perustaa täysin toimivat 
keskitetyt asiointipisteet; kehottaa sen 
vuoksi kiinnittämään huomiota siihen, 
että tietoa tarjotaan keskitetyissä 
asiointipisteissä paisti englanniksi myös 
paikallisella kielellä palvelujen tarjoajien 
sekä muista jäsenvaltioista tulevien 
palvelujen käyttäjien edun mukaisesti, ja 
pohtimaan, voisivatko palvelujen tarjoajat 
ja käyttäjät ottaa käyttöön sähköisen 
nimikirjoituksen;

Or. nl

Tarkistus 11
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että keskinäisen arvioinnin 
avulla jäsenvaltioiden hallinnot voivat 
solmia läheisempiä yhteyksiä ja sen avulla 
luodaan pohja luottamuksen 
rakentumiselle, mikä on 
menestyksekkäiden sisämarkkinoiden 
perusta;

Or. de

Tarkistus 12
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. huomauttaa kuitenkin, että 
keskinäisen arvioinnin menettely voi olla 
hankala, aikaavievä ja kallis ja että 
vastaavuustaulukot ovat välttämättömiä 
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EU:n lainsäädännön saattamisessa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä; 

Or. de

Tarkistus 13
Toine Manders

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on sitä mieltä, että palveludirektiivin 
täytäntöönpanon viivästyminen eräissä 
jäsenvaltioissa on vaikuttanut keskinäiseen 
arviointiprosessiin;

7. pitää valitettavana palveludirektiivin 
täytäntöönpanon viivästymistä eräissä 
jäsenvaltioissa ja katsoo, että 
viivästyminen on vaikuttanut keskinäiseen 
arviointiprosessiin;

Or. nl

Tarkistus 14
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. katsoo, että vaikka keskinäisen 
arvioinnin ajoittaminen oli haastavaa, se 
auttoi vauhdin ylläpitämisessä direktiivin 
toimeenpanon jälkeen ja toimi 
jäsenvaltioille hyödyllisenä foorumina, 
jonka puitteissa ne saattoivat vaihtaa 
tuoreita täytäntöönpanokäytänteitä;

Or. en

Tarkistus 15
Małgorzata Handzlik
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Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että keskinäinen arviointiprosessi 
auttoi Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita ymmärtämään paremmin 
jäljellä olevia esteitä ja kunkin jäsenvaltion 
tilannetta; toteaa, että prosessin avulla 
jäsenvaltiot saivat palautetta poliittisista 
valinnoistaan;

8. katsoo, että keskinäinen arviointiprosessi 
auttoi Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita ymmärtämään paremmin 
jäljellä olevia esteitä ja kunkin jäsenvaltion 
tilannetta; toteaa, että prosessin avulla 
jäsenvaltiot saivat palautetta poliittisista 
valinnoistaan ja helpottivat parhaiden 
sääntelykäytänteiden edistämistä;

Or. en

Tarkistus 16
Toine Manders

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että keskinäinen arviointiprosessi 
auttoi Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita ymmärtämään paremmin 
jäljellä olevia esteitä ja kunkin jäsenvaltion 
tilannetta; toteaa, että prosessin avulla 
jäsenvaltiot saivat palautetta poliittisista 
valinnoistaan;

8. katsoo, että keskinäinen arviointiprosessi 
auttoi Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita ymmärtämään paremmin 
jäljellä olevia esteitä ja kunkin jäsenvaltion 
tilannetta; toteaa, että prosessin avulla 
jäsenvaltiot saivat palautetta poliittisista 
valinnoistaan; kehottaa jäsenvaltioita ja 
komissiota käynnistämään vuoropuhelun 
siitä, mitkä esteet ovat sallittuja ja mitkä 
eivät;

Or. nl

Tarkistus 17
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että keskinäinen arviointiprosessi 
auttoi Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita ymmärtämään paremmin 
jäljellä olevia esteitä ja kunkin jäsenvaltion 
tilannetta; toteaa, että prosessin avulla 
jäsenvaltiot saivat palautetta poliittisista 
valinnoistaan;

8. katsoo, että keskinäinen arviointiprosessi 
on johtanut palveludirektiivin saattamista 
osaksi kansallista lainsäädäntöä 
koskevien tulosten avoimeen 
saatavuuteen, yksinkertaistanut hyvien 
sääntelykäytänteiden tunnistamista ja 
edistämistä ja auttanut Euroopan 
komissiota ja jäsenvaltioita ymmärtämään 
paremmin jäljellä olevia esteitä ja kunkin 
jäsenvaltion tilannetta; toteaa, että 
prosessin avulla jäsenvaltiot saivat 
palautetta poliittisista valinnoistaan;

Or. lt

Tarkistus 18
Louis Grech

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. katsoo, että keskinäinen arviointi oli 
oleellisen tärkeä ratkaistaessa tiettyjä 
epäselviä tapauksia, jotka ovat edelleen 
yleisiä palvelujen tarjoamisen alalla sekä 
kansallisella että rajatylittävällä tasolla ja 
joita ovat muun muassa 
ammattipätevyyden keskinäinen 
tunnustaminen ja rajojen yli toimiville 
palveluntarjoajille asetetut 
vakuuttamisvelvoitteet; korostaa, että 
viime kädessä se auttoi arvioimaan, 
toteutetaanko kussakin jäsenvaltiossa 
hyväksyttyjä täytäntöönpanotoimia 
palveludirektiivin hengessä; 

Or. en
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Tarkistus 19
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. toteaa, että sidosryhmien 
osallistuminen keskinäisen arvioinnin 
prosessiin on ollut rajallista; myöntää, että 
tietynasteinen luottamuksellisuus oli 
merkittävä edellytys jäsenvaltioiden 
välisen luottamuksen synnylle; pahoittelee 
kuitenkin sitä, että sidosryhmille ei ole 
annettu säännöllistä palautetta prosessista;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 20
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. korostaa toisaalta, että keskinäisellä 
arvioinnilla ei ole ollut suurta vaikutusta 
palveludirektiivin täytäntöönpanoon, sillä 
suurin osa lainsäädännön mukautuksista 
oli jo voimassa, kun keskinäinen arviointi 
käynnistettiin;

Or. fr

Tarkistus 21
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. katsoo, että keskinäinen arviointi on 
osoittautunut kannattavaksi hankkeeksi ja 
verrattomaksi tilaisuudeksi rakentaa 
luottamusta ja parempaa ymmärrystä 
jäsenvaltioiden välille;

Or. en

Tarkistus 22
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdottamiin toimiin, jotka perustuvat 
täytäntöönpanon ja keskinäisen arvioinnin 
aikaansaannoksille;

13. katsoo, että palveludirektiiviä koskeva 
keskinäinen arviointi on tärkeä väline, 
jonka avulla voidaan määritellä 
lisäaloitteita, joilla pyritään parantamaan 
palveluiden sisämarkkinoiden toimintaa;
suhtautuu myönteisesti komission 
ehdottamiin toimiin, jotka perustuvat 
täytäntöönpanon ja keskinäisen arvioinnin 
aikaansaannoksille;

Or. en

Tarkistus 23
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa komissiota tiedottamaan 
parlamentille jäsenvaltioiden 
palveludirektiivin täytäntöönpanoa 
koskevan vuoropuhelun edistyksestä ja 
tuloksista; vaatii komissiota ryhtymään 

14. kehottaa komissiota tiedottamaan 
parlamentille jäsenvaltioiden 
palveludirektiivin täytäntöönpanoa 
koskevan vuoropuhelun edistyksestä ja 
tuloksista; vaatii komissiota ryhtymään 
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tarpeen vaatiessa muihin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin;

tarpeen vaatiessa muihin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin; korostaa, 
että palveludirektiivin täytäntöönpanon 
aiheuttamaa hallinnollista ja 
byrokraattista taakkaa on rajoitettava 
mahdollisimman paljon etenkin 
paikallisten ja alueellisten julkisten 
viranomaisten osalta; 

Or. fr

Tarkistus 24
Toine Manders

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa komissiota tiedottamaan 
parlamentille jäsenvaltioiden 
palveludirektiivin täytäntöönpanoa 
koskevan vuoropuhelun edistyksestä ja 
tuloksista; vaatii komissiota ryhtymään 
tarpeen vaatiessa muihin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin;

14. kehottaa komissiota tiedottamaan 
parlamentille jäsenvaltioiden 
palveludirektiivin täytäntöönpanoa 
koskevan vuoropuhelun edistyksestä ja 
tuloksista ja tiedustelee, voisiko 
parlamentti tarvittaessa lähettää 
tarkkailijoita osallistumaan (ei 
vaikuttamaan) komission ja 
jäsenvaltioiden välisiin keskusteluihin 
avoimuuden edistämiseksi ja jotta se 
pysyisi tilanteen tasalla; vaatii komissiota 
ryhtymään tarpeen vaatiessa muihin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin;

Or. nl

Tarkistus 25
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. odottaa luvattua palveludirektiivin 15. odottaa luvattua palveludirektiivin 
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täytäntöönpanon taloudellista arviointia; 
pyytää komissiota esittämään sen tulokset 
parlamentille;

täytäntöönpanon taloudellista arviointia; 
pyytää komissiota esittämään sen tulokset 
parlamentille; katsoo kuitenkin, että 
komission olisi toteutettava 
palveludirektiivin sosiaalisia vaikutuksia 
koskeva arviointi sosiaalisesta 
yhteenkuuluvuudesta, työntekijöiden 
oikeuksista ja työssäkäyvien 
sosiaalivakuutuksista palvelualalla;

Or. en

Tarkistus 26
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. odottaa luvattua palveludirektiivin 
täytäntöönpanon taloudellista arviointia; 
pyytää komissiota esittämään sen tulokset 
parlamentille;

15. odottaa luvattua palveludirektiivin 
täytäntöönpanon taloudellista arviointia ja 
sen vaikutusta palvelumarkkinoiden 
toimintaan; pyytää komissiota esittämään 
sen tulokset parlamentille heti, kun ne ovat 
saatavilla;

Or. en

Tarkistus 27
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. odottaa luvattua palveludirektiivin 
täytäntöönpanon taloudellista arviointia; 
pyytää komissiota esittämään sen tulokset 
parlamentille;

15. odottaa innokkaasti luvattua 
palveludirektiivin täytäntöönpanon 
taloudellista arviointia; pyytää komissiota 
esittämään sen tulokset parlamentille;
toivoo, että tämän arvioinnin avulla 
voidaan mitata direktiivin todellista 
vaikutusta taloudelliseen toimintaan ja 
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sen vaikutuksia työllisyyteen sekä sen 
määrällisiä näkökohtia (työpaikkojen 
luominen ja häviäminen) että laadullisia 
näkökohtia (työpaikkojen laatu ja 
työolot); 

Or. fr

Tarkistus 28
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. odottaa luvattua palveludirektiivin 
täytäntöönpanon taloudellista arviointia; 
pyytää komissiota esittämään sen tulokset 
parlamentille;

15. katsoo, että luvattu palveludirektiivin 
täytäntöönpanon taloudellinen arviointi
voi olla kokonaisvaltainen ainoastaan, jos 
siihen liitetään sosiaalinen arviointi ja 
ympäristöarviointi; pyytää komissiota 
esittämään tällaiset tulokset parlamentille;

Or. en

Tarkistus 29
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. odottaa luvattua palveludirektiivin 
täytäntöönpanon taloudellista arviointia; 
pyytää komissiota esittämään sen tulokset 
parlamentille;

15. odottaa luvattua palveludirektiivin 
täytäntöönpanon taloudellista arviointia; 
kehottaa komissiota varmistamaan tämän 
arvioinnin toteuttamiseen valittujen 
arviointiperusteiden ja menetelmien 
mahdollisimman suuren avoimuuden ja 
ottamaan Euroopan parlamentin 
kiinteästi mukaan näiden valintojen 
tekemiseen; pyytää komissiota esittämään 
sen tulokset parlamentille;
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Or. en

Tarkistus 30
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. suhtautuu myönteisesti 
sisämarkkinoiden suorituskyvyn testausta 
koskevaan aloitteeseen ja toivoo, että näin 
voidaan saavuttaa huomattavasti käytännön 
tietoa siitä, miten EU:n lainsäädännön eri 
osia sovelletaan ja miten ne vaikuttavat 
toisiinsa kentällä; katsoo, että 
suorituskyvyn testauksessa tulisi ottaa 
huomioon sisämarkkinoiden käyttäjien 
näkökulma;

16. suhtautuu myönteisesti 
sisämarkkinoiden suorituskyvyn testausta 
koskevaan aloitteeseen ja toivoo, että näin 
voidaan saavuttaa huomattavasti käytännön 
tietoa siitä, miten EU:n lainsäädännön eri 
osia sovelletaan ja miten ne vaikuttavat 
toisiinsa kentällä; katsoo, että 
suorituskyvyn testauksessa tulisi ottaa 
huomioon sisämarkkinoiden käyttäjien 
näkökulma; kehottaa komissiota ottamaan 
Euroopan parlamentin tiiviisti mukaan 
suorituskyvyn testaukseen kehittämällä 
yhteisesti menetelmiä ja yksityiskohtaisia 
tulosperusteisia tavoitteita; 

Or. en

Tarkistus 31
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. suhtautuu myönteisesti 
sisämarkkinoiden suorituskyvyn testausta 
koskevaan aloitteeseen ja toivoo, että näin 
voidaan saavuttaa huomattavasti käytännön 
tietoa siitä, miten EU:n lainsäädännön eri 
osia sovelletaan ja miten ne vaikuttavat 
toisiinsa kentällä; katsoo, että 
suorituskyvyn testauksessa tulisi ottaa 
huomioon sisämarkkinoiden käyttäjien 

16. suhtautuu myönteisesti 
sisämarkkinoiden suorituskyvyn testausta 
koskevaan aloitteeseen ja toivoo, että näin 
voidaan saavuttaa huomattavasti käytännön 
tietoa siitä, miten EU:n lainsäädännön eri 
osia sovelletaan ja miten ne vaikuttavat 
toisiinsa kentällä; katsoo, että 
suorituskyvyn testauksessa tulisi ottaa 
huomioon sekä sisämarkkinoiden 
käyttäjien näkökulma että 
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näkökulma; sosiaalipalveluita, ympäristöä sekä 
sosiaalisia oikeuksia koskevat seuraukset;

Or. en

Tarkistus 32
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. ottaa huomioon komission saavuttamat 
tulokset ja suunnitelmat arvioida 
lisäkysymyksiä, jotka liittyvät 
palvelutoimintojen varaamiseen tietyille 
toimijoille, oikeudelliseen muotoon ja 
pääomaomistukseen sekä 
vakuuttamisvelvoitteeseen;

17. ottaa huomioon komission saavuttamat 
tulokset ja suunnitelmat arvioida 
lisäkysymyksiä, jotka liittyvät 
palvelutoimintojen varaamiseen tietyille 
toimijoille, oikeudelliseen muotoon ja 
pääomaomistukseen sekä 
vakuuttamisvelvoitteeseen; 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 33
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. ottaa huomioon komission saavuttamat 
tulokset ja suunnitelmat arvioida 
lisäkysymyksiä, jotka liittyvät 
palvelutoimintojen varaamiseen tietyille 
toimijoille, oikeudelliseen muotoon ja 
pääomaomistukseen sekä 
vakuuttamisvelvoitteeseen;

17. ottaa huomioon komission saavuttamat 
tulokset ja suunnitelmat arvioida 
lisäkysymyksiä, jotka liittyvät 
palvelutoimintojen varaamiseen tietyille 
toimijoille, oikeudelliseen muotoon ja 
pääomaomistukseen sekä 
vakuuttamisvelvoitteeseen; pitää 
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valitettavana sitä, että toimia ei ole 
toteutettu aikaisemmin aloilla, joiden 
ongelmat ovat olleet tiedossa pitkään;

Or. en

Tarkistus 34
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. pitää valitettavana, ettei komissio ole 
antanut arviointiperusteita kohdennettuja 
toimia koskevien erityisvaatimustyyppien 
valitsemiseksi; kehottaa komissiota 
selvittämään syyt, joiden vuoksi 
palveludirektiivin 15 artiklassa mainittuja 
muita vaatimustyyppejä, kuten 
työntekijöiden vähimmäismäärää tai 
vähimmäis- tai enimmäishintojen 
vahvistamista koskevia vaatimuksia, 
pidettiin vähemmän tärkeinä kuin sen 
tiedonannossa mainittuja vaatimuksia; 

Or. en

Tarkistus 35
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. vaatii komissiota keskittämään 
kohdistetut toimensa vaatimuksiin, joiden 
poistaminen toisi mahdollisimman paljon 
lisäarvoa palveluiden sisämarkkinoiden 
toiminnalle; pyytää komissiota 
kohdistamaan työnsä aloille ja 
ammatteihin, joissa on hyvät 

18. vaatii komissiota keskittämään 
kohdistetut toimensa vaatimuksiin, joiden 
poistaminen toisi mahdollisimman paljon 
lisäarvoa palveluiden sisämarkkinoiden 
toiminnalle; pyytää komissiota 
kohdistamaan työnsä aloille ja 
ammatteihin, joiden ensisijaisina 
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mahdollisuudet tarjota palveluja yli 
rajojen;

painopisteinä ovat sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus, työntekijöiden oikeudet 
ja pk-yritysten edut;

Or. en

Tarkistus 36
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. vaatii komissiota keskittämään 
kohdistetut toimensa vaatimuksiin, joiden 
poistaminen toisi mahdollisimman paljon 
lisäarvoa palveluiden sisämarkkinoiden 
toiminnalle; pyytää komissiota 
kohdistamaan työnsä aloille ja 
ammatteihin, joissa on hyvät 
mahdollisuudet tarjota palveluja yli 
rajojen;

18. vaatii komissiota keskittämään 
kohdistetut toimensa vaatimuksiin, joiden 
poistaminen toisi mahdollisimman paljon 
lisäarvoa palveluiden sisämarkkinoiden 
toiminnalle noudattaen kaikilta osin 
palveludirektiivin 1 artiklaa; pyytää 
komissiota kohdistamaan työnsä aloille ja 
ammatteihin, joissa on hyvät 
mahdollisuudet tarjota palveluja yli 
rajojen;

Or. de

Tarkistus 37
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. vaatii komissiota keskittämään 
kohdistetut toimensa vaatimuksiin, joiden 
poistaminen toisi mahdollisimman paljon 
lisäarvoa palveluiden sisämarkkinoiden 
toiminnalle; pyytää komissiota 
kohdistamaan työnsä aloille ja 
ammatteihin, joissa on hyvät 
mahdollisuudet tarjota palveluja yli 
rajojen;

18. vaatii komissiota keskittämään 
kohdistetut toimensa vaatimuksiin, joiden 
poistaminen toisi mahdollisimman paljon 
lisäarvoa palveluiden sisämarkkinoiden 
toiminnalle; toivoo kuitenkin, että 
komissio ottaa huomioon vaikeudet, joita 
tiettyjen vaatimusten poistaminen saattaa 
aiheuttaa julkisen vallan edustajille, 
joiden on säänneltävä tehokkaasti 
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palvelujen tarjoamista alueellaan; pyytää 
komissiota kohdistamaan työnsä aloille ja 
ammatteihin, joissa on hyvät 
mahdollisuudet tarjota palveluja yli 
rajojen;

Or. fr

Tarkistus 38
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. vaatii komissiota keskittämään 
kohdistetut toimensa vaatimuksiin, joiden 
poistaminen toisi mahdollisimman paljon 
lisäarvoa palveluiden sisämarkkinoiden 
toiminnalle; pyytää komissiota 
kohdistamaan työnsä aloille ja 
ammatteihin, joissa on hyvät 
mahdollisuudet tarjota palveluja yli 
rajojen;

18. vaatii komissiota keskittämään 
kohdistetut toimensa vaatimuksiin, joiden 
poistaminen toisi mahdollisimman paljon 
lisäarvoa palveluiden sisämarkkinoiden 
toiminnalle Euroopan sosiaalisessa 
markkinataloudessa; pyytää komissiota 
kohdistamaan työnsä aloille ja 
ammatteihin, joissa on mahdollisuuksia
tarjota palveluja yli rajojen;

Or. en

Tarkistus 39
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. vaatii komissiota keskittämään 
kohdistetut toimensa vaatimuksiin, joiden 
poistaminen toisi mahdollisimman paljon 
lisäarvoa palveluiden sisämarkkinoiden 
toiminnalle; pyytää komissiota 
kohdistamaan työnsä aloille ja 
ammatteihin, joissa on hyvät
mahdollisuudet tarjota palveluja yli 

18. vaatii komissiota keräämään ja 
esittämään tiedot, joissa mitataan 
sellaisten jäljellä olevien vaatimusten 
vaikutusta, joiden poistaminen parantaisi 
palveluiden sisämarkkinoiden toimintaa; 
kehottaa komissiota asettamaan etusijalle 
kohdistetut toimensa, jotka koskevat niitä 
vaatimuksia, joiden poistaminen toisi 
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rajojen; mahdollisimman paljon lisäarvoa 
palveluiden sisämarkkinoiden 
toiminnalle; kehottaa komissiota myös 
kohdistamaan toimensa aloille ja 
ammatteihin, joissa on hyvät 
kasvumahdollisuudet rajatylittävien 
palvelujen tarjoamisessa;

Or. en

Tarkistus 40
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa komissiota jatkamaan ja 
tehostamaan toimiaan yksittäisten 
jäsenvaltioiden kanssa, jotta kaikki 
jäsenvaltiot saattaisivat palveludirektiivin 
kokonaisuudessaan ja asianmukaisesti 
osaksi kansallista lainsäädäntöään ja 
panisivat palveludirektiivin 
kokonaisuudessaan ja asianmukaisesti 
täytäntöön;

Or. lt

Tarkistus 41
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. ottaa huomioon, että monia 
kansallisia esteitä on yhä jäljellä, mikä 
hidastaa erityisesti kasvua niin 
ammatillisessa liiketoiminnassa kuin 
liike-elämän palvelujenkin alalla; 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
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uudet ja jäljelle jäävät vaatimukset ovat 
syrjimättömiä, tarpeellisia ja 
oikeasuhteisia; kehottaa komissiota 
toimimaan aktiivisemmin yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa, jotta 
palveludirektiivin 15 artiklan 
täytäntöönpanoon liittyviä kansallisia 
säädöksiä voidaan seurata tiiviisti ja 
varmistaa, että niistä toimitetaan 
asianmukaiset tiedot; 

Or. en

Tarkistus 42
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota vielä 
varmistamaan, että 16 artiklan palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevaa säännöstä 
sovelletaan asianmukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 43
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota vielä 
varmistamaan, että 16 artiklan palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevaa säännöstä 
sovelletaan asianmukaisesti;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de
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Tarkistus 44
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota vielä 
varmistamaan, että 16 artiklan palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevaa säännöstä 
sovelletaan asianmukaisesti;

19. kehottaa komissiota vielä 
varmistamaan, että 16 artiklan palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevaa säännöstä 
sovelletaan asianmukaisesti ja ettei sitä 
voida tulkita ikään kuin 
alkuperämaaperiaatteen soveltaminen 
olisi sallittua;

Or. fr

Tarkistus 45
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota vielä 
varmistamaan, että 16 artiklan palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevaa säännöstä 
sovelletaan asianmukaisesti;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
toimimaan tiiviimmässä yhteistyössä, jotta 
voidaan varmistaa, että palveludirektiivin 
16 artiklan palvelujen tarjoamisen vapautta 
koskevaa säännöstä sovelletaan 
asianmukaisesti jäsenvaltioissa; kehottaa 
komissiota tekemään kattavan arvioinnin 
rajatylittävien palvelujen tarjoamisen 
nykytilasta EU:ssa ja sisällyttämään 
siihen myös syyt, jotka selittävät tämän 
alan vaatimattoman kasvunopeuden, sekä 
yksityiskohtaisen katsauksen siitä, miten 
tehokkaasti jäsenvaltiot ovat panneet 
täytäntöön palveludirektiivin 16 artiklan 
säännöksiä; 

Or. en
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Tarkistus 46
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. korostaa, että on varmistettava 
palvelutoimintojen kannalta keskeisesti 
merkittävän lainsäädännön eri osien 
yhdenmukaisuus;

Or. en

Tarkistus 47
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että palveludirektiivin 
säännökset, joita ei sisällytetty 
keskinäiseen arviointiin, kuten keskitetyt 
asiointipisteet, pannaan asianmukaisesti 
täytäntöön, ja kehottaa komissiota 
varmistamaan, että asiaa koskevat 
säännökset pannaan täsmällisesti 
täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 48
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. vahvistaa tukensa keskinäisen 
arvioinnin käytölle muilla politiikan aloilla 

21. vahvistaa tukensa keskinäisen 
arvioinnin käytölle muilla politiikan aloilla 
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tarvittaessa; uskoo, että keskinäinen 
arviointi on osoittautunut innovatiiviseksi 
ja käyttökelpoiseksi ja että sitä tulee pitää 
sisämarkkinoiden toimintaa tehostavana 
työvälineenä;

tarvittaessa; uskoo, että keskinäinen 
arviointi on osoittautunut innovatiiviseksi 
ja käyttökelpoiseksi ja että sitä voidaan
pitää sisämarkkinoiden toimintaa 
tehostavana työvälineenä;

Or. de

Tarkistus 49
Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. vahvistaa tukensa keskinäisen 
arvioinnin käytölle muilla politiikan 
aloilla tarvittaessa; uskoo, että 
keskinäinen arviointi on osoittautunut 
innovatiiviseksi ja käyttökelpoiseksi ja että 
sitä tulee pitää sisämarkkinoiden 
toimintaa tehostavana työvälineenä;

21. katsoo, että keskinäisen arvioinnin
käyttöä koskevat selvitykset ovat olleet 
vaihtelevia ja että on varmistettava, ettei 
arvioinnin mahdollinen ulottaminen 
muille politiikan aloille lisää julkisille 
viranomaisille aiheutuvaa taakkaa;

Or. fr

Tarkistus 50
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. vahvistaa tukensa keskinäisen 
arvioinnin käytölle muilla politiikan aloilla 
tarvittaessa; uskoo, että keskinäinen 
arviointi on osoittautunut innovatiiviseksi 
ja käyttökelpoiseksi ja että sitä tulee pitää 
sisämarkkinoiden toimintaa tehostavana 
työvälineenä;

21. vahvistaa tukensa keskinäisen 
arvioinnin käytölle muilla politiikan aloilla 
tarvittaessa; uskoo, että keskinäinen 
arviointi on osoittautunut innovatiiviseksi 
ja käyttökelpoiseksi ja että sitä tulee pitää 
sisämarkkinoiden toimintaa tehostavana 
työvälineenä siten, että kiinnitetään 
erityistä huomiota oikeusperustan 
laatuun, nykyisten ongelmien 
havaitsemiseen sekä kokeiltujen ja 
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testattujen menettelyjen käyttöön;

Or. lt

Tarkistus 51
Toine Manders

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa sen vuoksi harkitsemaan 
"kevyttä" keskinäistä arviointia ja 
tarvittaessa ottamaan sen käyttöön, kun 
arvioidaan politiikan aloja, joista 
säädetään "horisontaalisissa" 
direktiiveissä, joiden mukaisesti 
jäsenvaltioilla on ollut edelleen runsaasti 
liikkumavaraa, jotta voitaisiin saada 
aikaan yhdenmukaisempi lainsäädäntö, 
luoda parempia suhteita ja parempaa 
keskinäistä ymmärrystä jäsenvaltioiden 
välille ja ehkäistä ylimääräistä 
vaatimusten maakohtaista lisäämistä;

Or. nl

Tarkistus 52
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. suosittelee keskinäisen arvioinnin 
käyttöä "joustavana työvälineenä" 
tapauskohtaisesti; suosittelee, että 
työvälinettä ehdotetaan sovellettavaksi
"horisontaalisiin" direktiiveihin, joihin 
sisältyy lukuisia toimia säännösten 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, ja että se sisältää 

22. suosittelee keskinäisen arvioinnin 
käyttöä "joustavana työvälineenä" 
tapauskohtaisesti; suosittelee, että olisi 
ehdotettava työvälineen sisällyttämistä 
kohdennetulla tavalla valikoituihin
”horisontaalisiin” direktiiveihin, joihin 
sisältyy lukuisia toimia säännösten 
saattamiseksi osaksi kansallista 
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jäsenvaltioiden laajan harkintavallan; 
ehdottaa lisäksi, että keskinäistä arviointia 
käytetään kohdennetusti ja menettelyä 
sovelletaan vain direktiivin tärkeimpiin 
säännöksiin;

lainsäädäntöä, ja että se sisältää 
jäsenvaltioiden laajan harkintavallan; 
ehdottaa lisäksi, että keskinäistä arviointia 
käytetään kohdennetusti ja menettelyä 
sovelletaan vain direktiivin tärkeimpiin 
säännöksiin;

Or. de

Tarkistus 53
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kannattaa keskinäisen arvioinnin 
ulottamista myös muihin sisämarkkina-
aloitteisiin; kehottaa komissiota kuitenkin 
selkeästi määrittelemään keskinäisen 
arvioinnin tavoitteet ja suoritteet ennen 
keskinäisen arvioinnin ehdottamista 
muihin direktiiveihin, jotta varmistetaan, 
että arviointi ei aiheuta tarpeettomia 
rasitteita arviointiviranomaisille; 

Or. en

Tarkistus 54
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. uskoo, että "ryhmäkeskustelujen" tulisi 
edelleen olla keskinäisen arviointiprosessin 
keskeinen osa; katsoo, että keskinäistä 
arviointia tulee kehittää edelleen parhaiden 
käytäntöjen ja "toimintalinjoista 
oppimisen" menettelynä;

23. uskoo, että "ryhmäkeskustelujen" tulisi 
edelleen olla keskinäisen arviointiprosessin 
keskeinen osa; katsoo, että keskinäistä 
arviointia tulee kehittää edelleen parhaiden 
käytäntöjen ja "toimintalinjoista 
oppimisen" menettelynä; katsoo, että 
ryhmien koostumuksessa olisi aina 
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otettava huomioon jäsenvaltioiden 
odotukset ja mahdollinen vaikutus 
sisämarkkinoihin;

Or. en

Tarkistus 55
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. uskoo, että "ryhmäkeskustelujen" tulisi 
edelleen olla keskinäisen arviointiprosessin 
keskeinen osa; katsoo, että keskinäistä 
arviointia tulee kehittää edelleen parhaiden 
käytäntöjen ja "toimintalinjoista 
oppimisen" menettelynä;

23. uskoo, että "ryhmäkeskustelujen" tulisi 
edelleen olla keskinäisen arviointiprosessin 
keskeinen osa; katsoo, että hyvin 
kohdennettu mutta rajallinen 
ryhmäkeskusteluihin osallistuva 
asiantuntijoiden määrä luo edellytykset 
tehokkuudelle ja ratkaisujen löytämiselle; 
katsoo, että keskinäistä arviointia tulee 
kehittää edelleen parhaiden käytäntöjen ja 
jäsenvaltioiden välisten toimintalinjojen 
kehittämisestä kertyneiden kokemusten
menettelynä ja että komission roolia 
voitaisiin selkiyttää ohjeiden antamisen ja 
prosessin ohjaamisen osalta etenkin 
näiden ryhmäkeskustelujen aikana;

Or. en

Tarkistus 56
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. uskoo, että "ryhmäkeskustelujen" tulisi 
edelleen olla keskinäisen arviointiprosessin 
keskeinen osa; katsoo, että keskinäistä 
arviointia tulee kehittää edelleen parhaiden 

23. uskoo, että "ryhmäkeskustelujen" tulisi 
edelleen olla keskinäisen arviointiprosessin 
keskeinen osa; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolilla ja 
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käytäntöjen ja "toimintalinjoista 
oppimisen" menettelynä;

ammattijärjestöillä on tärkeä rooli 
lainsäädännön saattamisessa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä; katsoo, että 
keskinäistä arviointia tulee kehittää 
edelleen parhaiden käytäntöjen ja 
"toimintalinjoista oppimisen" menettelynä;
pyytää komissiota ottamaan 
työmarkkinaosapuolet ja ammattijärjestöt 
aktiivisemmin mukaan keskinäisen 
arvioinnin vaiheeseen;

Or. lt

Tarkistus 57
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pyytää komissiota lisäämään 
avoimuutta antamalla säännöllisiä 
kertomuksia keskinäisen arvioinnin eri 
vaiheissa, jotta sidosryhmät pysyvät ajan 
tasalla; vaatii komissiota julkaisemaan 
ryhmäkokousten ja täysistuntojen keskeiset 
päätelmät;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 58
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pyytää komissiota lisäämään 
avoimuutta antamalla säännöllisiä 
kertomuksia keskinäisen arvioinnin eri 
vaiheissa, jotta sidosryhmät pysyvät ajan 
tasalla; vaatii komissiota julkaisemaan 

24. pyytää komissiota lisäämään 
avoimuutta antamalla tietoja Euroopan 
parlamentille jäsenvaltioiden välisten 
keskustelujen sisällöstä ja etenemisestä ja 
esittämällä säännöllisiä kertomuksia 
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ryhmäkokousten ja täysistuntojen keskeiset 
päätelmät;

keskinäisen arvioinnin eri vaiheissa, jotta 
kaikki sidosryhmät pysyvät ajan tasalla; 
vaatii komissiota julkaisemaan 
ryhmäkokousten ja täysistuntojen keskeiset 
päätelmät;

Or. en


