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Muudatusettepanek 1
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnustab teenuste direktiivis pakutud 
võimalusi ELi majanduse ühendamise 
jätkamiseks ning ühtse turu 
taaskäivitamiseks, edendades 
majanduskasvu ja konkurentsivõimet ning 
panustades tööhõivesse ja töökohtade 
loomisesse, kuna teenused moodustavad 
olulise osa SKPst ja tööhõivest ELis; on 
seisukohal, et selles mõttes saab direktiivi 
rakendamisega tõhustada teineteist 
toetavat suhet siseturu ja 
ühtekuuluvuspoliitika vahel;

1. tunnustab teenuste direktiivis pakutud 
võimalusi ELi majanduse ühendamise 
jätkamiseks ning ühtse turu 
taaskäivitamiseks, edendades 
majanduskasvu ja konkurentsivõimet ning 
panustades tööhõivesse ja töökohtade 
loomisesse, kuna teenused moodustavad 
olulise osa SKPst ja tööhõivest ELis; on 
seisukohal, et direktiivi kiire ja 
nõuetekohane rakendamine kõikides 
liikmesriikides on piirkondliku 
konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi 
oluline tingimus ning sellega saab
tõhustada teineteist toetavat suhet siseturu 
ja ühtekuuluvuspoliitika vahel;

Or. de

Muudatusettepanek 2
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnustab teenuste direktiivis pakutud 
võimalusi ELi majanduse ühendamise 
jätkamiseks ning ühtse turu 
taaskäivitamiseks, edendades 
majanduskasvu ja konkurentsivõimet ning 
panustades tööhõivesse ja töökohtade 
loomisesse, kuna teenused moodustavad 
olulise osa SKPst ja tööhõivest ELis; on 
seisukohal, et selles mõttes saab direktiivi 
rakendamisega tõhustada teineteist toetavat 
suhet siseturu ja ühtekuuluvuspoliitika 
vahel;

1. tunnustab teenuste direktiivis pakutud 
võimalusi ELi majanduse ühendamise 
jätkamiseks ning ühtse turu 
taaskäivitamiseks, edendades 
majanduslikku jõukust ja 
konkurentsivõimet ning panustades 
tööhõivesse ja töökohtade loomisesse, kuna 
teenused moodustavad olulise osa SKPst ja 
tööhõivest ELis; on seisukohal, et selles 
mõttes saab direktiivi rakendamisega 
tõhustada teineteist toetavat suhet siseturu 
ja ühtekuuluvuspoliitika vahel ning samal 
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ajal aidata kaasa ühtse turu praeguse 
väsimuse kaotamisele teenindussfääris;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnustab teenuste direktiivis pakutud 
võimalusi ELi majanduse ühendamise 
jätkamiseks ning ühtse turu 
taaskäivitamiseks, edendades 
majanduskasvu ja konkurentsivõimet ning 
panustades tööhõivesse ja töökohtade 
loomisesse, kuna teenused moodustavad 
olulise osa SKPst ja tööhõivest ELis; on 
seisukohal, et selles mõttes saab direktiivi 
rakendamisega tõhustada teineteist toetavat 
suhet siseturu ja ühtekuuluvuspoliitika 
vahel;

1. tunnustab teenuste direktiivis pakutud 
võimalusi ELi majanduse ühendamise 
jätkamiseks ning ühtse turu 
taaskäivitamiseks, edendades 
majanduskasvu ja konkurentsivõimet ning 
panustades tööhõivesse ja töökohtade 
loomisesse, kuna teenused moodustavad 
olulise osa SKPst ja tööhõivest ELis; on 
seisukohal, et selles mõttes saab direktiivi 
rakendamisega tõhustada teineteist toetavat 
suhet siseturu ja ühtekuuluvuspoliitika 
vahel ning aidata kaasa ELi 2020. aasta 
strateegia eesmärkide täitmisele;

Or. ro

Muudatusettepanek 4
Jens Geier

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tunneb heameelt asjaolu üle, et 
teenuste direktiivi rakendamisest saab 
kasu eelkõige piirkondade majandus; 
tuletab meelde, et sellega seoses tuleb 
tähelepanu pöörata asjaolule, et ei 
kahjustataks eesmärki, mis seisneb sama 
tasu maksmises samas kohas tehtava 
sama töö eest;
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Or. de

Muudatusettepanek 5
Sabine Verheyen

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et nõudes kõikidelt 
ametiasutustelt suurt pingutust 
halduskoostöö tegemisel, võivad siseturu 
infosüsteem ja ühtsed kontaktpunktid 
aidata kaasa suurema koostoimimisvõime 
ja koostöövõrgustiku saavutamisele 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
üle kogu ELi; on seisukohal, et 
sellegipoolest tuleb tagada, et sellega ei 
kaasne lisakohustusi asjassepuutuvatele 
osapooltele, eelkõige kohalikele ja 
piirkondlikele omavalitsustele;

2. on arvamusel, et nõudes kõikidelt 
ametiasutustelt suurt pingutust 
halduskoostöö tegemisel, võivad siseturu 
infosüsteem ja ühtsed kontaktpunktid 
aidata kaasa suurema koostoimimisvõime 
ja koostöövõrgustiku saavutamisele 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
üle kogu ELi; on lisaks arvamusel, et 
ühtseid kontaktpunkte tuleks kutsuda üles 
järgima mitmekeelsuse põhimõtet, et 
haldusmenetlused muutuksid 
vajaduspõhisemaks; peab sellega seoses 
otstarbekaks, et ühtsetes kontaktpunktides 
kasutataks lisaks vastavale riigikeelele 
inglise keelt ja võimaluse korral ühte selle 
riigi keelt, kes on nende lähim partner 
majanduskoostöös või, juhul kui seda ei 
ole võimalik üheselt kindlaks teha, 
territoriaalses koostöös; on seisukohal, et 
sellegipoolest tuleb tagada, et sellega ei 
kaasne lisakohustusi asjassepuutuvatele 
osapooltele, eelkõige kohalikele ja 
piirkondlikele omavalitsustele;

Or. de

Muudatusettepanek 6
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et nõudes kõikidelt 
ametiasutustelt suurt pingutust 

2. on arvamusel, et nõudes kõikidelt 
ametiasutustelt suurt pingutust 
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halduskoostöö tegemisel, võivad siseturu 
infosüsteem ja ühtsed kontaktpunktid 
aidata kaasa suurema koostoimimisvõime 
ja koostöövõrgustiku saavutamisele 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
üle kogu ELi; on seisukohal, et 
sellegipoolest tuleb tagada, et sellega ei 
kaasne lisakohustusi asjassepuutuvatele 
osapooltele, eelkõige kohalikele ja 
piirkondlikele omavalitsustele;

halduskoostöö tegemisel, võivad siseturu 
infosüsteem ja ühtsed kontaktpunktid 
aidata kaasa suurema koostoimimisvõime 
ja koostöövõrgustiku saavutamisele 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
üle kogu ELi; märgib, et eeskirjade ja 
menetluste kindlaksmääramisel tuleb 
nende toimivuse tagamise eesmärgil 
kohaldada teatavat paindlikkust, et võtta 
arvesse ELi piirkondlikest erinevustest 
tulenevaid vajadusi; on seisukohal, et 
sellegipoolest tuleb tagada, et sellega ei 
kaasne lisakohustusi asjassepuutuvatele 
osapooltele, eelkõige kohalikele ja 
piirkondlikele omavalitsustele;

Or. ro

Muudatusettepanek 7
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et nõudes kõikidelt 
ametiasutustelt suurt pingutust 
halduskoostöö tegemisel, võivad siseturu 
infosüsteem ja ühtsed kontaktpunktid 
aidata kaasa suurema koostoimimisvõime 
ja koostöövõrgustiku saavutamisele 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
üle kogu ELi; on seisukohal, et 
sellegipoolest tuleb tagada, et sellega ei 
kaasne lisakohustusi asjassepuutuvatele 
osapooltele, eelkõige kohalikele ja 
piirkondlikele omavalitsustele;

2. on arvamusel, et nõudes kõikidelt 
ametiasutustelt suurt pingutust 
halduskoostöö tegemisel, võivad siseturu 
infosüsteem ja ühtsed kontaktpunktid 
aidata kaasa suurema koostoimimisvõime 
ja koostöövõrgustiku saavutamisele 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
üle kogu ELi; on seisukohal, et 
sellegipoolest tuleb tagada, et sellega ei 
kaasne lisakohustusi asjassepuutuvatele 
osapooltele, eelkõige kohalikele ja 
piirkondlikele omavalitsustele, ning et 
meetmed tuleks seetõttu võtta vastu 
partnerluse vaimus ning kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil peetava tõelise 
arutelu põhjal;

Or. ro
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Muudatusettepanek 8
Jens Geier

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. juhib tähelepanu asjaolule, et ühtsed 
kontaktpunktid tuleks sisse seada 
teenuseosutajatele suunatud keskse 
kontaktasutusena avalik-õigusliku 
asutuse vormis, et tihedas koostöös 
ametiühingutega tegeleda piirkondades 
kohapeal tööandjate ja töövõtjate õiguste 
ja kohustustega;

Or. de

Muudatusettepanek 9
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. peab ELi liikmesriikide Euroopa 
avaliku halduse võrgu raames tehtavat 
koostööd ja vastastikust teabevahetust 
teenuseosutajate usaldusväärsuse teemal 
kasulikuks, et oleks võimalik vähendada 
täiendavaid kontrolle piiriüleste tegevuste 
puhul; soovitab töötada välja 
käitumisjuhendid, et kooskõlas ühenduse 
õigusaktidega hõlbustada 
teenuseosutajatel, kes tahavad asutamise 
kaudu tegutseda muus ELi liikmesriigis, 
oma tegevuse teostamist;

Or. ro
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Muudatusettepanek 10
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. loodab, et direktiivi eesmärkideni võib 
jõuda lähitulevikus ning et kogu EL ja 
selle piirkonnad saavad sellest kasu, 
edendades niiviisi ehtsat majanduslikku, 
sotsiaalset ja piirkondlikku ühtekuuluvust;
rõhutab struktuurifondide ja muude 
rahastamisvahendite tähtsust, et tagada 
ligipääs sellistele infrastruktuuridele nagu 
transport, telekommunikatsioonid ning 
teadustegevus ja innovatsioon ning 
kindlustada nende kättesaadavus, et teha 
saadavaks avalikud hüved ja teenused, 
eriti sellistes piirkondades, kuhu vähe 
investeeritakse, ning et aidata 
põhiteenuste pakkumisel kaasa hea tava 
jagamisele; nõuab sellega seoses 
suuremat sidusust ja kooskõlastatust 
kõikide poliitikavaldkondade vahel;

3. loodab, et direktiivi eesmärkideni 
jõudmisest saavad kõikjal kasu kogu EL ja 
selle piirkonnad, edendades niiviisi ehtsat 
majanduslikku, sotsiaalset ja piirkondlikku 
ühtekuuluvust;

Or. de

Muudatusettepanek 11
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. loodab, et direktiivi eesmärkideni võib 
jõuda lähitulevikus ning et kogu EL ja selle 
piirkonnad saavad sellest kasu, edendades 
niiviisi ehtsat majanduslikku, sotsiaalset ja 
piirkondlikku ühtekuuluvust; rõhutab 
struktuurifondide ja muude 
rahastamisvahendite tähtsust, et tagada 
ligipääs sellistele infrastruktuuridele nagu 
transport, telekommunikatsioonid ning 
teadustegevus ja innovatsioon ning 

3. loodab, et direktiivi eesmärkideni võib 
jõuda lähitulevikus ning et kogu EL ja selle 
piirkonnad saavad sellest kasu, edendades 
niiviisi ehtsat majanduslikku, sotsiaalset ja 
piirkondlikku ühtekuuluvust; rõhutab 
struktuurifondide ja muude 
rahastamisvahendite tähtsust, et tagada 
ligipääs sellistele infrastruktuuridele nagu 
transport, telekommunikatsioonid ning 
teadustegevus ja innovatsioon ning 



AM\838775ET.doc 9/18 PE452.701v01-00

ET

kindlustada nende kättesaadavus, et teha 
saadavaks avalikud hüved ja teenused, eriti 
sellistes piirkondades, kuhu vähe 
investeeritakse, ning et aidata põhiteenuste 
pakkumisel kaasa hea tava jagamisele; 
nõuab sellega seoses suuremat sidusust ja 
kooskõlastatust kõikide 
poliitikavaldkondade vahel;

kindlustada nende kättesaadavus, et teha 
saadavaks avalikud hüved ja teenused, eriti 
sellistes piirkondades, kuhu vähe 
investeeritakse, töötades välja ja pakkudes 
stiimuleid eesmärgiga muuta niisugused 
piirkonnad investorite jaoks atraktiivseks,
ning et aidata põhiteenuste pakkumisel 
kaasa hea tava jagamisele; nõuab sellega 
seoses suuremat sidusust ja kooskõlastatust 
kõikide poliitikavaldkondade vahel;

Or. ro

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

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. loodab, et direktiivi eesmärkideni võib 
jõuda lähitulevikus ning et kogu EL ja selle 
piirkonnad saavad sellest kasu, edendades 
niiviisi ehtsat majanduslikku, sotsiaalset ja 
piirkondlikku ühtekuuluvust; rõhutab 
struktuurifondide ja muude 
rahastamisvahendite tähtsust, et tagada 
ligipääs sellistele infrastruktuuridele nagu 
transport, telekommunikatsioonid ning 
teadustegevus ja innovatsioon ning 
kindlustada nende kättesaadavus, et teha 
saadavaks avalikud hüved ja teenused, eriti 
sellistes piirkondades, kuhu vähe 
investeeritakse, ning et aidata põhiteenuste 
pakkumisel kaasa hea tava jagamisele; 
nõuab sellega seoses suuremat sidusust ja 
kooskõlastatust kõikide 
poliitikavaldkondade vahel;

3. loodab, et direktiivi eesmärkideni võib 
jõuda lähitulevikus ning et kogu EL ja selle 
piirkonnad saavad sellest kasu, edendades 
niiviisi ehtsat majanduslikku, sotsiaalset ja 
piirkondlikku ühtekuuluvust; rõhutab 
struktuurifondide ja muude 
rahastamisvahendite tähtsust, et tagada 
ligipääs sellistele infrastruktuuridele nagu 
transport, telekommunikatsioonid ning 
teadustegevus ja innovatsioon ning 
kindlustada nende kättesaadavus, et teha 
saadavaks avalikud hüved ja teenused, eriti 
sellistes piirkondades, kus esineb rohkem 
raskusi investorite leidmisel, ning et aidata 
põhiteenuste pakkumisel kaasa hea tava 
jagamisele; nõuab sellega seoses suuremat 
sidusust ja kooskõlastatust kõikide 
poliitikavaldkondade vahel;

Or. fr
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Muudatusettepanek 13
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. loodab, et direktiivi eesmärkideni võib 
jõuda lähitulevikus ning et kogu EL ja selle 
piirkonnad saavad sellest kasu, edendades 
niiviisi ehtsat majanduslikku, sotsiaalset ja 
piirkondlikku ühtekuuluvust; rõhutab 
struktuurifondide ja muude 
rahastamisvahendite tähtsust, et tagada 
ligipääs sellistele infrastruktuuridele nagu 
transport, telekommunikatsioonid ning 
teadustegevus ja innovatsioon ning 
kindlustada nende kättesaadavus, et teha 
saadavaks avalikud hüved ja teenused, eriti 
sellistes piirkondades, kuhu vähe 
investeeritakse, ning et aidata põhiteenuste 
pakkumisel kaasa hea tava jagamisele; 
nõuab sellega seoses suuremat sidusust ja 
kooskõlastatust kõikide 
poliitikavaldkondade vahel;

3. loodab, et direktiivi eesmärkideni võib 
jõuda lähitulevikus ning et kogu EL ja selle 
piirkonnad saavad sellest kasu, edendades 
niiviisi ehtsat majanduslikku, sotsiaalset ja 
piirkondlikku ühtekuuluvust; rõhutab 
struktuurifondide ja muude 
rahastamisvahendite tähtsust, et tagada 
ligipääs sellistele infrastruktuuridele nagu 
transport, telekommunikatsioonid ning 
teadustegevus, innovatsioon ja haridus
ning kindlustada nende kättesaadavus, et 
teha saadavaks avalikud hüved ja teenused, 
eriti sellistes piirkondades, kuhu vähe 
investeeritakse, ning et aidata põhiteenuste 
pakkumisel kaasa hea tava jagamisele; 
nõuab sellega seoses suuremat sidusust ja 
kooskõlastatust kõikide 
poliitikavaldkondade vahel;

Or. ro

Muudatusettepanek 14
Sabine Verheyen

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et haldusmenetluste 
tõhustamiseks peaksid riigiasutused 
järgima kohustuslikus korras 
mitmekeelsuse põhimõtet ning kasutama 
lisaks oma emakeelele ühte ELi ametlikest 
töökeeltest ning võimaluse korral selle 
riigi valitud keelt, kes on nende lähim 
partner majanduskoostöös või, juhul kui 
ei ole seda võimalik kindlaks teha, 
piirkondlikus koostöös;

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 15
Jens Geier, Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et haldusmenetluste 
tõhustamiseks peaksid riigiasutused 
järgima kohustuslikus korras 
mitmekeelsuse põhimõtet ning kasutama 
lisaks oma emakeelele ühte ELi ametlikest 
töökeeltest ning võimaluse korral selle 
riigi valitud keelt, kes on nende lähim 
partner majanduskoostöös või, juhul kui 
ei ole seda võimalik kindlaks teha, 
piirkondlikus koostöös;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 16
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et haldusmenetluste 
tõhustamiseks peaksid riigiasutused 
järgima kohustuslikus korras 
mitmekeelsuse põhimõtet ning kasutama 
lisaks oma emakeelele ühte ELi ametlikest 
töökeeltest ning võimaluse korral selle 
riigi valitud keelt, kes on nende lähim 
partner majanduskoostöös või, juhul kui 
ei ole seda võimalik kindlaks teha, 
piirkondlikus koostöös;

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 17
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et haldusmenetluste 
tõhustamiseks peaksid riigiasutused 
järgima kohustuslikus korras 
mitmekeelsuse põhimõtet ning kasutama 
lisaks oma emakeelele ühte ELi ametlikest 
töökeeltest ning võimaluse korral selle riigi 
valitud keelt, kes on nende lähim partner 
majanduskoostöös või, juhul kui ei ole seda 
võimalik kindlaks teha, piirkondlikus
koostöös;

4. on seisukohal, et haldusmenetluste 
tõhustamiseks peaksid riigiasutused 
edendama ja tugevdama mitmekeelsust
ning kasutama lisaks oma emakeelele ühte 
ELi ametlikest töökeeltest ning võimaluse 
korral selle riigi valitud keelt, kes on nende 
lähim partner majanduskoostöös või, juhul 
kui ei ole seda võimalik kindlaks teha, 
territoriaalses koostöös;

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et haldusmenetluste 
tõhustamiseks peaksid riigiasutused 
järgima kohustuslikus korras
mitmekeelsuse põhimõtet ning kasutama 
lisaks oma emakeelele ühte ELi ametlikest 
töökeeltest ning võimaluse korral selle riigi 
valitud keelt, kes on nende lähim partner 
majanduskoostöös või, juhul kui ei ole seda 
võimalik kindlaks teha, piirkondlikus
koostöös;

4. on seisukohal, et haldusmenetluste 
tõhustamiseks peaksid riigiasutused 
järgima mitmekeelsuse põhimõtet ning 
kasutama lisaks oma emakeelele ühte ELi 
ametlikest töökeeltest ning võimaluse 
korral selle riigi valitud keelt, kes on nende 
lähim partner majanduskoostöös või, juhul 
kui ei ole seda võimalik kindlaks teha, 
territoriaalses koostöös, ning tegema seda 
olemasolevate tugiplatvormide kaudu;

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et haldusmenetluste 
tõhustamiseks peaksid riigiasutused
järgima kohustuslikus korras
mitmekeelsuse põhimõtet ning kasutama 
lisaks oma emakeelele ühte ELi ametlikest 
töökeeltest ning võimaluse korral selle riigi 
valitud keelt, kes on nende lähim partner 
majanduskoostöös või, juhul kui ei ole seda 
võimalik kindlaks teha, piirkondlikus
koostöös;

4. on seisukohal, et haldusmenetluste 
tõhustamiseks tuleks riigiasutusi 
julgustada järgima mitmekeelsuse 
põhimõtet ning kasutama lisaks oma 
emakeelele ühte ELi ametlikest töökeeltest 
ning võimaluse korral selle riigi valitud 
keelt, kes on nende lähim partner 
majanduskoostöös või, juhul kui ei ole seda 
võimalik kindlaks teha, territoriaalses
koostöös;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et haldusmenetluste 
tõhustamiseks peaksid riigiasutused 
järgima kohustuslikus korras 
mitmekeelsuse põhimõtet ning kasutama 
lisaks oma emakeelele ühte ELi ametlikest 
töökeeltest ning võimaluse korral selle riigi 
valitud keelt, kes on nende lähim partner 
majanduskoostöös või, juhul kui ei ole seda 
võimalik kindlaks teha, piirkondlikus
koostöös;

4. on seisukohal, et haldusmenetluste 
tõhustamiseks peaksid riigiasutused 
järgima kohustuslikus korras 
mitmekeelsuse põhimõtet ning kasutama 
lisaks oma emakeelele ühte ELi ametlikest 
töökeeltest ning võimaluse korral selle riigi 
valitud keelt, kes on nende lähim partner 
majanduskoostöös või, juhul kui ei ole seda 
võimalik kindlaks teha, territoriaalses
koostöös, et võimaldada kõnealuses 
koostöös tulemuslikku, otsest ja kiiret 
suhtlemist;

Or. ro
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Muudatusettepanek 21
Jens Geier, Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et haldusmenetlusi 
tuleb tõhustada; peab sellega seoses 
otstarbekaks, et ühtsete kontaktpunktide 
vahel toimuks tihe koostöö, nii et oleks 
võimalik vahetada piiriüleste teenustega 
seotud kogemusi Euroopa eri 
piirkondades;

Or. de

Muudatusettepanek 22
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles jälgima tõhusalt 
ning hindama algusest peale direktiivi 
mõju piirkondades, ning tagama kõikide 
poliitikavaldkondade tõhusat 
kooskõlastatust, eriti 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite vahel, 
määrates kindlaks infrastruktuuri, 
koolituse, teadustegevuse ja innovatsiooni 
vajadused, ning tegema vajalikke 
kohandusi piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil;

5. kutsub komisjoni üles jälgima tõhusalt 
ning hindama algusest peale direktiivi 
mõju piirkondades ning tagama kõikide 
käesoleva direktiivi kohaldamisega seotud 
poliitikavaldkondade tõhusat 
kooskõlastatust;

Or. de

Muudatusettepanek 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 5 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles jälgima tõhusalt 
ning hindama algusest peale direktiivi 
mõju piirkondades, ning tagama kõikide 
poliitikavaldkondade tõhusat 
kooskõlastatust, eriti ühtekuuluvuspoliitika 
vahendite vahel, määrates kindlaks 
infrastruktuuri, koolituse, teadustegevuse ja 
innovatsiooni vajadused, ning tegema 
vajalikke kohandusi piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil;

5. kutsub komisjoni üles jälgima tõhusalt 
ning hindama algusest peale direktiivi 
mõju piirkondades, ning tagama kõikide 
poliitikavaldkondade tõhusat 
kooskõlastatust, eriti ühtekuuluvuspoliitika 
vahendite vahel, määrates kindlaks 
infrastruktuuri, koolituse, teadustegevuse ja 
innovatsiooni vajadused, ning tegema 
vajalikke kohandusi piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil; kutsub komisjoni üles 
toetama direktiivi kohaldamise teemaliste 
kohalikele ja piirkondlikele 
omavalitsustele suunatud 
teavituskampaaniate läbiviimist, et 
saavutada direktiivi eesmärgid;

Or. ro

Muudatusettepanek 24
Sabine Verheyen

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. loodab, et direktiiv toob tegelikult kaasa 
halduskulude vähenemise, eriti nende 
kulude vähenemise, mis puudutavad 
VKEsid ja mis domineerivad 
teenustevaldkonnas;

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
vähendama kohalike ja piirkondlike 
ametiasutuste bürokraatlikku 
halduskoormust kehtiva 
põhikirjamuudatustest teavitamise 
kohustuse osas; loodab, et direktiiv toob 
tegelikult kaasa halduskoormuse
vähenemise, eriti VKEde puhul, mis 
domineerivad teenustevaldkonnas;

Or. de

Muudatusettepanek 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 6 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. loodab, et direktiiv toob tegelikult kaasa 
halduskulude vähenemise, eriti nende 
kulude vähenemise, mis puudutavad 
VKEsid ja mis domineerivad 
teenustevaldkonnas;

6. loodab, et direktiiv toob tegelikult kaasa 
halduskoormuse vähenemise, eriti VKEde
puhul, mis domineerivad 
teenustevaldkonnas, et maapiirkondades, 
kõrvalistes piirkondades või äärealadel 
oleks võimalik arendada täiendavaid 
teenuseid, eelkõige üldhuviteenuseid ja 
teenuseid, mis aitavad kaasa sotsiaalsele 
kaasatusele;

Or. ro

Muudatusettepanek 26
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. loodab, et direktiiv toob tegelikult kaasa 
halduskulude vähenemise, eriti nende 
kulude vähenemise, mis puudutavad 
VKEsid ja mis domineerivad 
teenustevaldkonnas;

6. loodab, et direktiiv toob tegelikult kaasa 
halduskoormuse vähenemise, eriti VKEde
puhul, mis domineerivad 
teenustevaldkonnas; pooldab niisuguste 
siseriiklike strateegiate elluviimist, mille 
eesmärk on toetada innovatiivseid 
VKEsid, keda mõjutavad majandus- ja 
finantskriisi tagajärjed kõige tugevamalt;

Or. ro

Muudatusettepanek 27
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. loodab, et direktiiv toob tegelikult kaasa 
halduskulude vähenemise, eriti nende 
kulude vähenemise, mis puudutavad 
VKEsid ja mis domineerivad 

6. loodab, et direktiiv toob tegelikult kaasa 
halduskoormuse ja õiguskindlusetuse 
juhtude vähenemise eriti VKEde puhul, 
mis domineerivad teenustevaldkonnas;
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teenustevaldkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Jens Geier, Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. juhib tähelepanu sellele, et 
üldhuviteenuseid saab ja tuleb 
reguleerida seal, kus neid osutatakse ja 
kus kodanikud neist kasu saavad; nõuab 
seega, et kohalikele omavalitsustele 
jäetaks piisav tegevusvabadus;

Or. de

Muudatusettepanek 29
Jens Geier

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. kutsub vastutavaid asutusi üles 
tagama piirkondades teenuseosutajate 
rahastamise tulemusliku kontrollimise; 
rõhutab sellega seoses, et tulemusliku 
kontrollisüsteemi seisukohast on 
hädavajalik, et iga muusse liikmesriiki 
lähetatav töövõtja on kohustatud sellest 
teada andma;

Or. de

Muudatusettepanek 30
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 7 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab direktiivis sätestatud piirangute 
kohaldamise nõuetekohast ja põhjalikku 
jälgimist seoses üldist majandushuvi 
pakkuvate teenustega, järgides seejuures 
pädevuste jagunemist liikmesriikide vahel.

7. nõuab direktiivis sätestatud piirangute 
kohaldamise nõuetekohast ja põhjalikku 
jälgimist seoses üldist majandushuvi 
pakkuvate teenustega, järgides seejuures 
pädevuste jagunemist liikmesriikide vahel; 
juhib tähelepanu asjaolule, et käesolev 
direktiiv ei mõjuta liikmesriikide vabadust 
määrata kooskõlas ühenduse õigusega 
kindlaks, milliseid teenuseid nad loevad 
üldist majandushuvi pakkuvateks 
teenusteks, kuidas selliste teenuste 
osutamist tuleks korraldada ja rahastada 
kooskõlas riigiabi eeskirjadega ning 
milliseid konkreetseid kohustusi nende 
suhtes tuleks kohaldada.

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Sabine Verheyen

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. nõuab, et kohaliku omavalitsuse 
põhimõtet võetaks ka teenuste direktiivi 
rakendamisel tugevamalt arvesse ning et 
välditaks kõigiti kohaliku tasandi 
bürokraatlikku halduskoormust ja 
otsustusvabaduse piiranguid üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste osas.

Or. de


