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Ændringsforslag 1
Joachim Zeller

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. anerkender servicedirektivets potentiale 
med hensyn til yderligere integrering af 
EU-økonomien og relancering af det indre 
marked gennem fremme af økonomisk 
vækst og konkurrenceevne samt 
beskæftigelse og jobskabelse, idet 
servicesektoren tegner sig for en betydelig 
andel af BNP og beskæftigelsen i EU; 
mener, at gennemførelsen af direktivet 
således kan styrke det gensidigt 
forstærkende forhold mellem det indre 
marked og samhørighedspolitikken;

1. anerkender servicedirektivets potentiale 
med hensyn til yderligere integrering af 
EU-økonomien og relancering af det indre 
marked gennem fremme af økonomisk 
vækst og konkurrenceevne samt 
beskæftigelse og jobskabelse, idet 
servicesektoren tegner sig for en betydelig 
andel af BNP og beskæftigelsen i EU; 
mener, at en hurtig og korrekt 
gennemførelse af direktivet i samtlige 
medlemsstater er en vigtig forudsætning 
for at nå målet om regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse og kan 
styrke det gensidigt forstærkende forhold 
mellem det indre marked og 
samhørighedspolitikken;

Or. de

Ændringsforslag 2
Seán Kelly

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. anerkender servicedirektivets potentiale 
med hensyn til yderligere integrering af 
EU-økonomien og relancering af det indre 
marked gennem fremme af økonomisk 
vækst og konkurrenceevne samt 
beskæftigelse og jobskabelse, idet 
servicesektoren tegner sig for en betydelig 
andel af BNP og beskæftigelsen i EU; 
mener, at gennemførelsen af direktivet 
således kan styrke det gensidigt 

1. anerkender servicedirektivets potentiale 
med hensyn til yderligere integrering af 
EU-økonomien og relancering af det indre 
marked gennem fremme af økonomisk 
velstand og konkurrenceevne samt 
beskæftigelse og jobskabelse, idet 
servicesektoren tegner sig for en betydelig 
andel af BNP og beskæftigelsen i EU; 
mener, at gennemførelsen af direktivet 
således kan styrke det gensidigt 
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forstærkende forhold mellem det indre 
marked og samhørighedspolitikken;

forstærkende forhold mellem det indre 
marked og samhørighedspolitikken og 
samtidig bidrage til at fjerne den 
nuværende mathed på det indre marked 
for servicesektoren;

Or. en

Ændringsforslag 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. anerkender servicedirektivets potentiale 
med hensyn til yderligere integrering af 
EU-økonomien og relancering af det indre 
marked gennem fremme af økonomisk 
vækst og konkurrenceevne samt 
beskæftigelse og jobskabelse, idet 
servicesektoren tegner sig for en betydelig 
andel af BNP og beskæftigelsen i EU; 
mener, at gennemførelsen af direktivet 
således kan styrke det gensidigt 
forstærkende forhold mellem det indre 
marked og samhørighedspolitikken;

1. anerkender servicedirektivets potentiale 
med hensyn til yderligere integrering af 
EU-økonomien og relancering af det indre 
marked gennem fremme af økonomisk 
vækst og konkurrenceevne samt 
beskæftigelse og jobskabelse, idet 
servicesektoren tegner sig for en betydelig 
andel af BNP og beskæftigelsen i EU; 
mener, at gennemførelsen af direktivet 
således kan styrke det gensidigt 
forstærkende forhold mellem det indre 
marked og samhørighedspolitikken og 
bidrage til opfyldelse af målene for EU's 
2020-strategi;

Or. ro

Ændringsforslag 4
Jens Geier

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. udtrykker tilfredshed med den 
omstændighed, at gennemførelsen af 
servicedirektivet i høj grad gavner 
økonomien i regionerne; påpeger, at det i 
denne sammenhæng er vigtigt at sikre, at 
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princippet om lige løn for lige arbejde 
samme sted ikke undermineres;

Or. de

Ændringsforslag 5
Sabine Verheyen

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at informationssystemet for det 
indre marked og kvikskrankerne, som 
kræver et betydeligt administrativt 
samarbejde mellem alle de berørte 
myndigheder, kunne bane vejen for 
yderligere interoperabilitet og 
netværkssamarbejde på nationalt, regionalt 
og lokalt plan i hele EU; mener dog, at der 
bør drages omsorg for, at dette ikke 
indebærer yderligere byrder for de berørte 
parter, særlig de lokale og regionale 
myndigheder;

2. mener, at informationssystemet for det 
indre marked og kvikskrankerne, som 
kræver et betydeligt administrativt 
samarbejde mellem alle de berørte 
myndigheder, kunne bane vejen for 
yderligere interoperabilitet og 
netværkssamarbejde på nationalt, regionalt 
og lokalt plan i hele EU; mener, at 
kvikskrankerne desuden bør opfordres til 
at følge flersprogethedsprincippet for at 
gøre de administrative procedurer mere 
behovsbaserede; mener i denne 
forbindelse, at det ville være nyttigt, at 
kvikskrankerne i tillæg til deres respektive 
officielle sprog anvender engelsk og om 
muligt et sprog i det land, der er deres 
nærmeste økonomiske eller – hvis det ikke 
er muligt at bestemme dette – territoriale 
samarbejdspartner; mener dog, at der bør 
drages omsorg for, at dette ikke indebærer 
yderligere byrder for de berørte parter, 
særlig de lokale og regionale myndigheder;

Or. de

Ændringsforslag 6
Iosif Matula

Udkast til udtalelse
Punkt 2 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at informationssystemet for det 
indre marked og kvikskrankerne, som 
kræver et betydeligt administrativt 
samarbejde mellem alle de berørte 
myndigheder, kunne bane vejen for 
yderligere interoperabilitet og 
netværkssamarbejde på nationalt, regionalt 
og lokalt plan i hele EU; mener dog, at der 
bør drages omsorg for, at dette ikke 
indebærer yderligere byrder for de berørte 
parter, særlig de lokale og regionale 
myndigheder;

2. mener, at informationssystemet for det 
indre marked og kvikskrankerne, som 
kræver et betydeligt administrativt 
samarbejde mellem alle de berørte 
myndigheder, kunne bane vejen for 
yderligere interoperabilitet og 
netværkssamarbejde på nationalt, regionalt 
og lokalt plan i hele EU; mener, at det ved 
fastlæggelsen af regler og procedurer 
vedrørende funktionsmåden er nødvendigt 
at udvise en vis fleksibilitet under 
hensyntagen til de krav, som udspringer 
af de regionale forskelle i EU; mener dog, 
at der bør drages omsorg for, at dette ikke 
indebærer yderligere byrder for de berørte
parter, særlig de lokale og regionale 
myndigheder;

Or. ro

Ændringsforslag 7
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at informationssystemet for det 
indre marked og kvikskrankerne, som 
kræver et betydeligt administrativt 
samarbejde mellem alle de berørte 
myndigheder, kunne bane vejen for 
yderligere interoperabilitet og 
netværkssamarbejde på nationalt, regionalt 
og lokalt plan i hele EU; mener dog, at der 
bør drages omsorg for, at dette ikke 
indebærer yderligere byrder for de berørte 
parter, særlig de lokale og regionale 
myndigheder;

2. mener, at informationssystemet for det 
indre marked og kvikskrankerne, som 
kræver et betydeligt administrativt 
samarbejde mellem alle de berørte 
myndigheder, kunne bane vejen for 
yderligere interoperabilitet og 
netværkssamarbejde på nationalt, regionalt 
og lokalt plan i hele EU; mener dog, at der 
bør drages omsorg for, at dette ikke 
indebærer yderligere byrder for de berørte 
parter, særlig de lokale og regionale 
myndigheder, og at foranstaltningerne 
derfor bør vedtages på partnerskabsbasis 
og på grundlag af en reel debat på lokalt 
og regionalt plan;



AM\838775DA.doc 7/19 PE452.701v01-00

DA

Or. ro

Ændringsforslag 8
Jens Geier

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. henviser til, at kvikskrankerne bør 
fungere som offentlige organer og "one-
stop-shops" for tjenesteydere med henblik 
på behandling på stedet af de rettigheder 
og forpligtelser, som arbejdsgivere og 
arbejdstagere i regionen har, i tæt 
samarbejde med fagforeningerne;

Or. de

Ændringsforslag 9
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. finder det nyttigt, at der indledes et 
samarbejde i et europæisk netværk 
mellem medlemsstaternes offentlige 
myndigheder og en gensidig udveksling af 
oplysninger om tjenesteyderes 
pålidelighed med henblik på at afskaffe 
yderligere kontrol med 
grænseoverskridende virksomhed;  
anbefaler udarbejdelse af 
adfærdskodekser for at gøre det lettere for 
tjenesteydere, der søger at etablere sig i en 
anden EU-medlemsstat, at udøve deres 
virksomhed i overensstemmelse med EU-
lovgivningen;

Or. ro
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Ændringsforslag 10
Joachim Zeller

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. håber, at det i nær fremtid vil være 
muligt at påbegynde gennemførelsen af 
direktivets målsætning, og at det vil være 
til gavn for hele Den Europæiske Union og 
dens regioner og bidrage til en reel 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed; understreger den rolle, som 
strukturfondene og andre 
finansieringsinstrumenter spiller med 
hensyn til at give adgang til og sikre 
tilrådighedsstillelse af infrastruktur på 
områder som transport, 
telekommunikation og forskning og 
innovation, give adgang til offentlige 
goder og tjenester i regionerne, især i 
områder, der ikke er tiltrækkende for 
investorer, og bidrage til at fremme 
udveksling af god praksis med hensyn til 
ydelse af særlig vigtige tjenester; anmoder 
i denne forbindelse om øget sammenhæng 
og koordinering mellem alle politikkerne;

3. håber, at gennemførelsen af direktivets 
målsætning vil være til gavn for hele Den 
Europæiske Union og alle dens regioner og 
bidrage til en reel økonomisk, social og 
territorial samhørighed;

Or. de

Ændringsforslag 11
Iosif Matula

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. håber, at det i nær fremtid vil være 
muligt at påbegynde gennemførelsen af 
direktivets målsætning, og at det vil være 
til gavn for hele Den Europæiske Union og 
dens regioner og bidrage til en reel 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed; understreger den rolle, som 

3. håber, at det i nær fremtid vil være 
muligt at påbegynde gennemførelsen af 
direktivets målsætning, og at det vil være 
til gavn for hele Den Europæiske Union og 
dens regioner og bidrage til en reel 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed; understreger den rolle, som 
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strukturfondene og andre 
finansieringsinstrumenter spiller med 
hensyn til at give adgang til og sikre 
tilrådighedsstillelse af infrastruktur på 
områder som transport, telekommunikation 
og forskning og innovation, give adgang til 
offentlige goder og tjenester i regionerne, 
især i områder, der ikke er tiltrækkende for 
investorer, og bidrage til at fremme 
udveksling af god praksis med hensyn til 
ydelse af særlig vigtige tjenester; anmoder 
i denne forbindelse om øget sammenhæng 
og koordinering mellem alle politikkerne;

strukturfondene og andre 
finansieringsinstrumenter spiller med 
hensyn til at give adgang til og sikre 
tilrådighedsstillelse af infrastruktur på 
områder som transport, telekommunikation 
og forskning og innovation, give adgang til 
offentlige goder og tjenester i regionerne, 
især i områder, der ikke er tiltrækkende for 
investorer, ved at udvikle og tilbyde 
incitamenter for at tiltrække investorer til 
sådanne regioner, og bidrage til at fremme 
udveksling af god praksis med hensyn til 
ydelse af særlig vigtige tjenester; anmoder 
i denne forbindelse om øget sammenhæng 
og koordinering mellem alle politikkerne;

Or. ro

Ændringsforslag  12
Sophie Auconie; Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. håber, at det i nær fremtid vil være 
muligt at påbegynde gennemførelsen af 
direktivets målsætning, og at det vil være 
til gavn for hele Den Europæiske Union og 
dens regioner og bidrage til en reel 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed; understreger den rolle, som 
strukturfondene og andre 
finansieringsinstrumenter spiller med 
hensyn til at give adgang til og sikre 
tilrådighedsstillelse af infrastruktur på 
områder som transport, telekommunikation 
og forskning og innovation, give adgang til 
offentlige goder og tjenester i regionerne, 
især i områder, der ikke er tiltrækkende 
for investorer, og bidrage til at fremme 
udveksling af god praksis med hensyn til 
ydelse af særlig vigtige tjenester; anmoder 
i denne forbindelse om øget sammenhæng 
og koordinering mellem alle politikkerne;

3. håber, at det i nær fremtid vil være 
muligt at påbegynde gennemførelsen af 
direktivets målsætning, og at det vil være 
til gavn for hele Den Europæiske Union og 
dens regioner og bidrage til en reel 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed; understreger den rolle, som 
strukturfondene og andre 
finansieringsinstrumenter spiller med 
hensyn til at give adgang til og sikre 
tilrådighedsstillelse af infrastruktur på 
områder som transport, telekommunikation 
og forskning og innovation, give adgang til 
offentlige goder og tjenester i regionerne, 
især i områder, der har vanskeligt ved at 
tiltrække investorer, og bidrage til at 
fremme udveksling af god praksis med 
hensyn til ydelse af særlig vigtige tjenester; 
anmoder i denne forbindelse om øget 
sammenhæng og koordinering mellem alle 
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politikkerne;

Or. fr

Ændringsforslag 13
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. håber, at det i nær fremtid vil være 
muligt at påbegynde gennemførelsen af 
direktivets målsætning, og at det vil være 
til gavn for hele Den Europæiske Union og 
dens regioner og bidrage til en reel 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed; understreger den rolle, som 
strukturfondene og andre 
finansieringsinstrumenter spiller med 
hensyn til at give adgang til og sikre 
tilrådighedsstillelse af infrastruktur på 
områder som transport, telekommunikation 
og forskning og innovation, give adgang til 
offentlige goder og tjenester i regionerne, 
især i områder, der ikke er tiltrækkende for 
investorer, og bidrage til at fremme 
udveksling af god praksis med hensyn til 
ydelse af særlig vigtige tjenester; anmoder 
i denne forbindelse om øget sammenhæng 
og koordinering mellem alle politikkerne;

3. håber, at det i nær fremtid vil være 
muligt at påbegynde gennemførelsen af 
direktivets målsætning, og at det vil være 
til gavn for hele Den Europæiske Union og 
dens regioner og bidrage til en reel 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed; understreger den rolle, som 
strukturfondene og andre 
finansieringsinstrumenter spiller med 
hensyn til at give adgang til og sikre 
tilrådighedsstillelse af infrastruktur på 
områder som transport, telekommunikation 
og forskning, innovation og uddannelse, 
give adgang til offentlige goder og 
tjenester i regionerne, især i områder, der 
ikke er tiltrækkende for investorer, og 
bidrage til at fremme udveksling af god 
praksis med hensyn til ydelse af særlig 
vigtige tjenester; anmoder i denne 
forbindelse om øget sammenhæng og 
koordinering mellem alle politikkerne;

Or. ro

Ændringsforslag 14
Sabine Verheyen

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. mener, at de offentlige myndigheder for 
at gøre de administrative procedurer mere 

udgår
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effektive bør forpligtes til at følge 
flersprogethedsprincippet ved i tillæg til 
deres eget sprog at anvende et af EU's 
officielle arbejdssprog og om muligt et 
sprog i det land, der er deres nærmeste 
økonomiske eller - hvis det ikke er muligt 
at bestemme dette - territoriale 
samarbejdspartner;

Or. de

Ændringsforslag 15
Jens Geier, Heide Rühle

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. mener, at de offentlige myndigheder for 
at gøre de administrative procedurer mere 
effektive bør forpligtes til at følge 
flersprogethedsprincippet ved i tillæg til 
deres eget sprog at anvende et af EU's 
officielle arbejdssprog og om muligt et 
sprog i det land, der er deres nærmeste 
økonomiske eller - hvis det ikke er muligt 
at bestemme dette - territoriale 
samarbejdspartner;

udgår

Or. de

Ændringsforslag 16
Joachim Zeller

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. mener, at de offentlige myndigheder for 
at gøre de administrative procedurer mere 
effektive bør forpligtes til at følge 
flersprogethedsprincippet ved i tillæg til 
deres eget sprog at anvende et af EU's 
officielle arbejdssprog og om muligt et 

udgår
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sprog i det land, der er deres nærmeste 
økonomiske eller - hvis det ikke er muligt 
at bestemme dette - territoriale 
samarbejdspartner;

Or. de

Ændringsforslag 17
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. mener, at de offentlige myndigheder for 
at gøre de administrative procedurer mere 
effektive bør forpligtes til at følge
flersprogethedsprincippet ved i tillæg til 
deres eget sprog at anvende et af EU's 
officielle arbejdssprog og om muligt et 
sprog i det land, der er deres nærmeste 
økonomiske eller - hvis det ikke er muligt 
at bestemme dette - territoriale 
samarbejdspartner;

4. mener, at de offentlige myndigheder for 
at gøre de administrative procedurer mere 
effektive bør fremme og styrke
flersprogethedsprincippet ved i tillæg til 
deres eget sprog at anvende et af EU's 
officielle arbejdssprog og om muligt et 
sprog i det land, der er deres nærmeste 
økonomiske eller - hvis det ikke er muligt 
at bestemme dette - territoriale 
samarbejdspartner;

Or. fr

Ændringsforslag 18
Seán Kelly

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. mener, at de offentlige myndigheder for 
at gøre de administrative procedurer mere 
effektive bør forpligtes til at følge 
flersprogethedsprincippet ved i tillæg til 
deres eget sprog at anvende et af EU's 
officielle arbejdssprog og om muligt et 
sprog i det land, der er deres nærmeste 
økonomiske eller - hvis det ikke er muligt 
at bestemme dette - territoriale 
samarbejdspartner;

4. mener, at de offentlige myndigheder for 
at gøre de administrative procedurer mere 
effektive bør følge 
flersprogethedsprincippet ved i tillæg til 
deres eget sprog at anvende et af EU's 
officielle arbejdssprog og om muligt et 
sprog i det land, der er deres nærmeste 
økonomiske eller - hvis det ikke er muligt 
at bestemme dette - territoriale 
samarbejdspartner, via etablerede 
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støtteplatforme;

Or. en

Ændringsforslag 19
Georgios Stavrakakis

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. mener, at de offentlige myndigheder for 
at gøre de administrative procedurer mere 
effektive bør forpligtes til at følge 
flersprogethedsprincippet ved i tillæg til 
deres eget sprog at anvende et af EU's 
officielle arbejdssprog og om muligt et 
sprog i det land, der er deres nærmeste 
økonomiske eller - hvis det ikke er muligt 
at bestemme dette - territoriale 
samarbejdspartner;

4. mener, at de offentlige myndigheder for 
at gøre de administrative procedurer mere 
effektive bør tilskyndes til at følge 
flersprogethedsprincippet ved i tillæg til 
deres eget sprog at anvende et af EU's 
officielle arbejdssprog og om muligt et 
sprog i det land, der er deres nærmeste 
økonomiske eller - hvis det ikke er muligt 
at bestemme dette - territoriale 
samarbejdspartner;

Or. en

Ændringsforslag 20
Iosif Matula

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. mener, at de offentlige myndigheder for 
at gøre de administrative procedurer mere 
effektive bør forpligtes til at følge 
flersprogethedsprincippet ved i tillæg til 
deres eget sprog at anvende et af EU's 
officielle arbejdssprog og om muligt et 
sprog i det land, der er deres nærmeste 
økonomiske eller - hvis det ikke er muligt 
at bestemme dette - territoriale 
samarbejdspartner;

4. mener, at de offentlige myndigheder for 
at gøre de administrative procedurer mere 
effektive bør forpligtes til at følge
flersprogethedsprincippet ved i tillæg til 
deres eget sprog at anvende et af EU's 
officielle arbejdssprog og om muligt et 
sprog i det land, der er deres nærmeste 
økonomiske eller - hvis det ikke er muligt 
at bestemme dette - territoriale 
samarbejdspartner, for at muliggøre en 
effektiv, direkte og hurtig kommunikation 
under samarbejdet;
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Or. ro

Ændringsforslag 21
Jens Geier, Heide Rühle

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. mener, at de administrative 
procedurer bør gøres mere effektive; 
finder det i denne forbindelse 
hensigtsmæssigt at etablere et tæt 
samarbejde mellem kvikskranker med 
henblik på udveksling af erfaringer med 
grænseoverskridende tjenesteydelser i de 
forskellige regioner i Europa;

Or. de

Ændringsforslag 22
Joachim Zeller

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer Kommissionen til effektivt at 
kontrollere og lige fra begyndelsen 
evaluere direktivets virkning i regionerne 
samt til at sikre en effektiv samordning af 
samtlige politikker, særlig de 
samhørighedspolitiske instrumenter, ved 
at indkredse behovene for infrastruktur, 
uddannelse, forskning og innovation, og 
til at foretage eventuelle nødvendige 
justeringer på regionalt og lokalt plan;

5. opfordrer Kommissionen til effektivt at 
kontrollere og lige fra begyndelsen 
evaluere direktivets virkning i regionerne 
samt til i forbindelse med gennemførelsen 
af direktivet at sikre en effektiv 
samordning af samtlige politikker;

Or. de
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Ændringsforslag 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer Kommissionen til effektivt at 
kontrollere og lige fra begyndelsen 
evaluere direktivets virkning i regionerne 
samt til at sikre en effektiv samordning af 
samtlige politikker, særlig de 
samhørighedspolitiske instrumenter, ved at 
indkredse behovene for infrastruktur, 
uddannelse, forskning og innovation, og til 
at foretage eventuelle nødvendige 
justeringer på regionalt og lokalt plan;

5. opfordrer Kommissionen til effektivt at 
kontrollere og lige fra begyndelsen 
evaluere direktivets virkning i regionerne 
samt til at sikre en effektiv samordning af 
samtlige politikker, særlig de 
samhørighedspolitiske instrumenter, ved at 
indkredse behovene for infrastruktur, 
uddannelse, forskning og innovation, og til 
at foretage eventuelle nødvendige 
justeringer på regionalt og lokalt plan;
opfordrer Kommissionen til at støtte 
gennemførelsen af 
informationskampagner for lokale og 
regionale myndigheder om anvendelsen 
af direktivet for at gøre det lettere at nå 
direktivets målsætning;

Or. ro

Ændringsforslag 24
Sabine Verheyen

Udkast til udtalelse
Punkt 6 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. forventer, at direktivet faktisk kunne 
medføre en mindskelse af de administrative 
byrder, særlig for så vidt angår små og 
mellemstore virksomheder, som udgør 
størsteparten af virksomhederne i 
servicesektoren;

6. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at mindske de 
bureaukratiske byrder, som den 
eksisterende pligt til at underrette om 
vedtægtsændringer indebærer for de 
lokale og regionale 
myndigheder;forventer, at direktivet 
faktisk kunne medføre en mindskelse af de 
administrative byrder, særlig for så vidt 
angår små og mellemstore virksomheder, 
som udgør størsteparten af virksomhederne 
i servicesektoren;
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Or. de

Ændringsforslag 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 6 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. forventer, at direktivet faktisk kunne 
medføre en mindskelse af de administrative 
byrder, særlig for så vidt angår små og 
mellemstore virksomheder, som udgør 
størsteparten af virksomhederne i 
servicesektoren;

6. forventer, at direktivet faktisk kunne 
medføre en mindskelse af de administrative 
byrder, særlig for så vidt angår små og 
mellemstore virksomheder, som udgør 
størsteparten af virksomhederne i 
servicesektoren, med henblik på at udvikle 
yderligere tjenesteydelser i landdistrikter, 
fjerntliggende områder og randområder, 
særlig tjenesteydelser af almen interesse 
og tjenesteydelser, der kan fremme social 
integration;

Or. ro

Ændringsforslag 26
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 6 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. forventer, at direktivet faktisk kunne 
medføre en mindskelse af de administrative 
byrder, særlig for så vidt angår små og 
mellemstore virksomheder, som udgør 
størsteparten af virksomhederne i 
servicesektoren;

6. forventer, at direktivet faktisk kunne 
medføre en mindskelse af de administrative 
byrder, særlig for så vidt angår små og 
mellemstore virksomheder, som udgør 
størsteparten af virksomhederne i 
servicesektoren; mener, at der bør 
gennemføres nationale strategier til støtte 
for innovative SMV'er, der er hårdest
ramt af virkningerne af økonomi- og 
finanskrisen;

Or. ro
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Ændringsforslag 27
Seán Kelly

Udkast til udtalelse
Punkt 6 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. forventer, at direktivet faktisk kunne 
medføre en mindskelse af de administrative 
byrder, særlig for så vidt angår små og 
mellemstore virksomheder, som udgør 
størsteparten af virksomhederne i 
servicesektoren;

6. forventer, at direktivet faktisk kunne 
medføre en mindskelse af de administrative 
byrder og af tilfælde af retsusikkerhed, 
særlig for så vidt angår små og 
mellemstore virksomheder, som udgør 
størsteparten af virksomhederne i 
servicesektoren;

Or. en

Ændringsforslag 28
Jens Geier, Heide Rühle

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. påpeger, at tjenesteydelser af almen 
interesse kan og bør reguleres på det sted, 
hvor de ydes, og hvor borgerne nyder godt 
af dem;  kræver derfor, at kommunerne 
bevarer tilstrækkeligt råderum;

Or. de

Ændringsforslag 29
Jens Geier

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. opfordrer de ansvarlige organer til at 
garantere en effektiv kontrol med 
finansieringen af tjenesteydere i 
regionerne; understreger i denne 
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forbindelse, at et effektivt kontrolsystem 
indebærer et krav om anmeldelsespligt for 
enhver arbejdstager, der sendes til en 
anden medlemsstat;

Or. de

Ændringsforslag 30
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 7 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. kræver, at der foretages en reel og 
grundig kontrol af anvendelsen af 
direktivets restriktioner med hensyn til 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse under behørig hensyntagen til 
kompetencedelingen med medlemsstaterne.

7. kræver, at der foretages en reel og 
grundig kontrol af anvendelsen af 
direktivets restriktioner med hensyn til 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse under behørig hensyntagen til 
kompetencedelingen med 
medlemsstaterne; påpeger, at direktivet 
ikke berører medlemsstaternes beføjelse 
til i overensstemmelse med 
fællesskabsretten at definere, hvad de 
forstår ved tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesse, hvorledes disse 
tjenesteydelser skal tilrettelægges og 
finansieres under overholdelse af 
statsstøttereglerne, eller de specifikke 
forpligtelser, de skal være underlagt. 

Or. fr

Ændringsforslag 31
Sabine Verheyen

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. kræver, at der ved gennemførelsen af 
servicedirektivet i højere grad tages 
hensyn til det grundlæggende princip om 
lokalt selvstyre, og at det i videst muligt 



AM\838775DA.doc 19/19 PE452.701v01-00

DA

omfang undgås at indføre bureaukratiske 
byrder og begrænsninger af 
beslutningsbeføjelserne på lokalt plan, 
hvad angår tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesse;

Or. de


