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Tarkistus 1
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. arvostaa palveludirektiivin tarjoamia 
mahdollisuuksia jatkaa EU:n talouden 
yhdentämistä ja yhtenäismarkkinoiden 
kehittämistä siten, että edistetään 
talouskasvua ja kilpailukykyä sekä 
myötävaikutetaan työllisyyteen ja 
työpaikkojen luomiseen, sillä palvelujen 
osuus BKT:sta ja työllisyydestä EU:ssa on 
merkittävä; katsoo, että tässä mielessä
direktiivin täytäntöönpano voi lujittaa 
sisämarkkinoiden ja koheesiopolitiikan 
välistä molemminpuolisesti vahvistavaa 
suhdetta;

1. arvostaa palveludirektiivin tarjoamia 
mahdollisuuksia jatkaa EU:n talouden 
yhdentämistä ja yhtenäismarkkinoiden 
kehittämistä siten, että edistetään 
talouskasvua ja kilpailukykyä sekä 
myötävaikutetaan työllisyyteen ja 
työpaikkojen luomiseen, sillä palvelujen 
osuus BKT:sta ja työllisyydestä EU:ssa on 
merkittävä; katsoo, että alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoite 
edellyttää direktiivin nopeaa ja 
säännösten mukaista täytäntöönpanoa
kaikissa jäsenvaltioissa ja että 
täytäntöönpano voi lujittaa 
sisämarkkinoiden ja koheesiopolitiikan 
välistä molemminpuolisesti vahvistavaa 
suhdetta;

Or. de

Tarkistus 2
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. arvostaa palveludirektiivin tarjoamia 
mahdollisuuksia jatkaa EU:n talouden 
yhdentämistä ja yhtenäismarkkinoiden 
kehittämistä siten, että edistetään 
talouskasvua ja kilpailukykyä sekä 
myötävaikutetaan työllisyyteen ja 
työpaikkojen luomiseen, sillä palvelujen 
osuus BKT:sta ja työllisyydestä EU:ssa on 
merkittävä; katsoo, että tässä mielessä 

1. arvostaa palveludirektiivin tarjoamia 
mahdollisuuksia jatkaa EU:n talouden 
yhdentämistä ja yhtenäismarkkinoiden 
kehittämistä siten, että edistetään 
taloudellista vaurautta ja kilpailukykyä 
sekä myötävaikutetaan työllisyyteen ja 
työpaikkojen luomiseen, sillä palvelujen 
osuus BKT:sta ja työllisyydestä EU:ssa on 
merkittävä; katsoo, että tässä mielessä 
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direktiivin täytäntöönpano voi lujittaa 
sisämarkkinoiden ja koheesiopolitiikan 
välistä molemminpuolisesti vahvistavaa 
suhdetta;

direktiivin täytäntöönpano voi lujittaa 
sisämarkkinoiden ja koheesiopolitiikan 
välistä molemminpuolisesti vahvistavaa 
suhdetta ja samalla edistää palvelualalla 
nykyisin ilmenevän sisämarkkinoita 
kohtaan tunnetun pettymyksen 
vähentämistä;

Or. en

Tarkistus 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. arvostaa palveludirektiivin tarjoamia 
mahdollisuuksia jatkaa EU:n talouden 
yhdentämistä ja yhtenäismarkkinoiden 
kehittämistä siten, että edistetään 
talouskasvua ja kilpailukykyä sekä 
myötävaikutetaan työllisyyteen ja 
työpaikkojen luomiseen, sillä palvelujen 
osuus BKT:sta ja työllisyydestä EU:ssa on 
merkittävä; katsoo, että tässä mielessä 
direktiivin täytäntöönpano voi lujittaa 
sisämarkkinoiden ja koheesiopolitiikan 
välistä molemminpuolisesti vahvistavaa 
suhdetta;

1. arvostaa palveludirektiivin tarjoamia 
mahdollisuuksia jatkaa EU:n talouden 
yhdentämistä ja yhtenäismarkkinoiden 
kehittämistä siten, että edistetään 
talouskasvua ja kilpailukykyä sekä 
myötävaikutetaan työllisyyteen ja 
työpaikkojen luomiseen, sillä palvelujen 
osuus BKT:sta ja työllisyydestä EU:ssa on 
merkittävä; katsoo, että tässä mielessä 
direktiivin täytäntöönpano voi lujittaa 
sisämarkkinoiden ja koheesiopolitiikan 
välistä molemminpuolisesti vahvistavaa 
suhdetta ja edistää Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamista;

Or. ro

Tarkistus 4
Jens Geier

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää myönteisenä, että 
palveludirektiivin täytäntöönpano 
hyödyttää erityisesti alueiden taloutta; 
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muistuttaa, että tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä huomiota siihen, että samaa 
palkkaa samasta työstä samalla paikalla 
koskeva tavoite ei vesity;

Or. de

Tarkistus 5
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että koska sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä ja keskitetyt 
asiointipisteet edellyttävät suuressa määrin 
hallinnollista yhteistyötä kaikkien 
osallistuvien viranomaisten välillä, ne 
voivat tasoittaa tietä yhteentoimivuuden ja 
verkottumisen lisäämiselle kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla koko 
EU:ssa; katsoo kuitenkin, että on 
varmistettava, ettei tämä aiheuta 
osapuolille lisärasitusta, ei varsinkaan 
paikallis- ja aluehallinnolle;

2. katsoo, että koska sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä ja keskitetyt 
asiointipisteet edellyttävät suuressa määrin 
hallinnollista yhteistyötä kaikkien 
osallistuvien viranomaisten välillä, ne 
voivat tasoittaa tietä yhteentoimivuuden ja 
verkottumisen lisäämiselle kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla koko 
EU:ssa; katsoo lisäksi, että keskitettyjä 
asiointipisteitä olisi kehotettava 
noudattamaan monikielisyyden 
periaatetta, jotta hallinnointimenettely 
olisi tarvepainotteisempaa; pitää tässä 
yhteydessä tarkoituksenmukaisena, että 
keskitetyt asiointipisteet käyttävät 
kulloisenkin virallisen kielen ohella 
englantia ja mahdollisuuksien mukaan 
valitsemaansa kieltä, joka on niiden 
taloudellisen tai – jos tätä on mahdotonta 
varmistaa – alueellisen yhteistyön 
kannalta lähimmän kumppanimaan kieli;
katsoo kuitenkin, että on varmistettava, 
ettei tämä aiheuta osapuolille lisärasitusta, 
ei varsinkaan paikallis- ja aluehallinnolle;

Or. de
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Tarkistus 6
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että koska sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä ja keskitetyt 
asiointipisteet edellyttävät suuressa määrin 
hallinnollista yhteistyötä kaikkien 
osallistuvien viranomaisten välillä, ne 
voivat tasoittaa tietä yhteentoimivuuden ja 
verkottumisen lisäämiselle kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla koko 
EU:ssa; katsoo kuitenkin, että on 
varmistettava, ettei tämä aiheuta 
osapuolille lisärasitusta, ei varsinkaan 
paikallis- ja aluehallinnolle;

2. katsoo, että koska sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä ja keskitetyt 
asiointipisteet edellyttävät suuressa määrin 
hallinnollista yhteistyötä kaikkien 
osallistuvien viranomaisten välillä, ne 
voivat tasoittaa tietä yhteentoimivuuden ja 
verkottumisen lisäämiselle kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla koko 
EU:ssa; toteaa, että säännösten ja 
menettelyjen toimivuuden 
varmistamiseksi on niitä vahvistettaessa 
sovellettava tiettyä joustavuutta, jotta 
EU:n alueellisista eroista johtuvat 
vaatimukset voidaan ottaa huomioon; 
katsoo kuitenkin, että on varmistettava, 
ettei tämä aiheuta osapuolille lisärasitusta, 
ei varsinkaan paikallis- ja aluehallinnolle;

Or. ro

Tarkistus 7
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että koska sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä ja keskitetyt 
asiointipisteet edellyttävät suuressa määrin 
hallinnollista yhteistyötä kaikkien 
osallistuvien viranomaisten välillä, ne 
voivat tasoittaa tietä yhteentoimivuuden ja 
verkottumisen lisäämiselle kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla koko 
EU:ssa; katsoo kuitenkin, että on 
varmistettava, ettei tämä aiheuta 
osapuolille lisärasitusta, ei varsinkaan 

2. katsoo, että koska sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä ja keskitetyt 
asiointipisteet edellyttävät suuressa määrin 
hallinnollista yhteistyötä kaikkien 
osallistuvien viranomaisten välillä, ne 
voivat tasoittaa tietä yhteentoimivuuden ja 
verkottumisen lisäämiselle kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla koko 
EU:ssa; katsoo kuitenkin, että on 
varmistettava, ettei tämä aiheuta 
osapuolille lisärasitusta, ei varsinkaan 
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paikallis- ja aluehallinnolle; paikallis- ja aluehallinnolle, ja että siksi 
toimet on hyväksyttävä kumppanuuden 
hengessä ja paikallis- ja aluetasolla 
käytävän aidon vuoropuhelun perusteella;

Or. ro

Tarkistus 8
Jens Geier

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa, että keskitetyt 
asiointipisteet olisi palveluntarjoajien 
kannalta keskeisenä aloituskohtana 
perustettava julkisina laitoksina, jotta ne 
voivat tiiviissä yhteistyössä 
ammattiyhdistysten kanssa huolehtia 
paikalla alueen työnantajien ja -tekijöiden 
oikeuksista ja velvollisuuksista;

Or. de

Tarkistus 9
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää EU:n julkishallintojen
eurooppalaisen verkon puitteissa tehtävää 
yhteistyötä ja palveluntarjoajien 
luotettavuutta koskevaa keskinäistä 
tiedonvaihtoa hyödyllisenä, jotta 
rajatylittävän toiminnan lisävalvontaa 
voidaan vähentää; suosittelee 
käytännesääntöjen laatimista, jotta 
toiseen jäsenvaltioon sijoittautumaan 
pyrkivien palveluntarjoajien toiminnan 
harjoittamista voidaan helpottaa yhteisön 
säännösten mukaisesti;
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Or. ro

Tarkistus 10
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toivoo, että direktiivin tavoitteita 
voidaan alkaa saavuttaa 
lähitulevaisuudessa ja että koko EU ja sen 
alueet voivat hyötyä siitä, mikä edistää 
todellista taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta; korostaa 
rakennerahastojen ja muiden 
rahoitusvälineiden roolia, kun pyritään 
varmistamaan sellaisen infrastruktuurin 
käyttömahdollisuudet ja saatavillaolo 
kuin liikenne, televiestintä ja tutkimus ja 
innovointi sekä varmistamaan julkisten 
hyödykkeiden ja palvelujen saatavuus 
alueilla, erityisesti niillä aloilla, jotka 
eivät ole sijoittajien kannalta 
houkuttelevia, ja edistämään keskeisten 
palvelujen tarjoamista koskevien hyvien 
käytäntöjen vaihtoa; vaatii tässä 
yhteydessä enemmän johdonmukaisuutta 
ja yhteensovittamista kaikkien 
toimintalinjojen välillä;

3. toivoo, että direktiivin tavoitteiden 
kattava saavuttaminen hyödyttää koko 
EU:ta ja sen alueita, mikä edistää 
todellista taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta;

Or. de

Tarkistus 11
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toivoo, että direktiivin tavoitteita 
voidaan alkaa saavuttaa 
lähitulevaisuudessa ja että koko EU ja sen 
alueet voivat hyötyä siitä, mikä edistää 

3. toivoo, että direktiivin tavoitteita 
voidaan alkaa saavuttaa 
lähitulevaisuudessa ja että koko EU ja sen 
alueet voivat hyötyä siitä, mikä edistää 
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todellista taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta; korostaa 
rakennerahastojen ja muiden 
rahoitusvälineiden roolia, kun pyritään 
varmistamaan sellaisen infrastruktuurin 
käyttömahdollisuudet ja saatavillaolo kuin 
liikenne, televiestintä ja tutkimus ja 
innovointi sekä varmistamaan julkisten 
hyödykkeiden ja palvelujen saatavuus 
alueilla, erityisesti niillä aloilla, jotka eivät 
ole sijoittajien kannalta houkuttelevia, ja 
edistämään keskeisten palvelujen 
tarjoamista koskevien hyvien käytäntöjen 
vaihtoa; vaatii tässä yhteydessä enemmän 
johdonmukaisuutta ja yhteensovittamista 
kaikkien toimintalinjojen välillä;

todellista taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta; korostaa 
rakennerahastojen ja muiden 
rahoitusvälineiden roolia, kun pyritään 
varmistamaan sellaisen infrastruktuurin 
käyttömahdollisuudet ja saatavillaolo kuin 
liikenne, televiestintä ja tutkimus ja 
innovointi sekä varmistamaan julkisten 
hyödykkeiden ja palvelujen saatavuus 
alueilla, erityisesti niillä aloilla, jotka eivät 
ole sijoittajien kannalta houkuttelevia, 
kehittämällä ja tarjoamalla kannustimia, 
jotta niistä tulisi sijoittajien kannalta 
houkuttelevia, ja edistämään keskeisten 
palvelujen tarjoamista koskevien hyvien 
käytäntöjen vaihtoa; vaatii tässä yhteydessä 
enemmän johdonmukaisuutta ja 
yhteensovittamista kaikkien 
toimintalinjojen välillä;

Or. ro

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

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toivoo, että direktiivin tavoitteita 
voidaan alkaa saavuttaa 
lähitulevaisuudessa ja että koko EU ja sen 
alueet voivat hyötyä siitä, mikä edistää 
todellista taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta; korostaa 
rakennerahastojen ja muiden 
rahoitusvälineiden roolia, kun pyritään 
varmistamaan sellaisen infrastruktuurin 
käyttömahdollisuudet ja saatavillaolo kuin 
liikenne, televiestintä ja tutkimus ja 
innovointi sekä varmistamaan julkisten 
hyödykkeiden ja palvelujen saatavuus 
alueilla, erityisesti niillä aloilla, jotka eivät 
ole sijoittajien kannalta houkuttelevia, ja 
edistämään keskeisten palvelujen 
tarjoamista koskevien hyvien käytäntöjen 

3. toivoo, että direktiivin tavoitteita 
voidaan alkaa saavuttaa 
lähitulevaisuudessa ja että koko EU ja sen 
alueet voivat hyötyä siitä, mikä edistää 
todellista taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta; korostaa 
rakennerahastojen ja muiden 
rahoitusvälineiden roolia, kun pyritään 
varmistamaan sellaisen infrastruktuurin 
käyttömahdollisuudet ja saatavillaolo kuin 
liikenne, televiestintä ja tutkimus ja 
innovointi sekä varmistamaan julkisten 
hyödykkeiden ja palvelujen saatavuus 
alueilla, erityisesti niillä aloilla, joille on 
vaikeampi saada sijoittajia, ja edistämään 
keskeisten palvelujen tarjoamista 
koskevien hyvien käytäntöjen vaihtoa; 



PE452.701v01-00 10/19 AM\838775FI.doc

FI

vaihtoa; vaatii tässä yhteydessä enemmän 
johdonmukaisuutta ja yhteensovittamista 
kaikkien toimintalinjojen välillä;

vaatii tässä yhteydessä enemmän 
johdonmukaisuutta ja yhteensovittamista 
kaikkien toimintalinjojen välillä;

Or. fr

Tarkistus 13
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toivoo, että direktiivin tavoitteita 
voidaan alkaa saavuttaa 
lähitulevaisuudessa ja että koko EU ja sen 
alueet voivat hyötyä siitä, mikä edistää 
todellista taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta; korostaa 
rakennerahastojen ja muiden 
rahoitusvälineiden roolia, kun pyritään 
varmistamaan sellaisen infrastruktuurin 
käyttömahdollisuudet ja saatavillaolo kuin 
liikenne, televiestintä ja tutkimus ja
innovointi sekä varmistamaan julkisten 
hyödykkeiden ja palvelujen saatavuus 
alueilla, erityisesti niillä aloilla, jotka eivät 
ole sijoittajien kannalta houkuttelevia, ja 
edistämään keskeisten palvelujen 
tarjoamista koskevien hyvien käytäntöjen 
vaihtoa; vaatii tässä yhteydessä enemmän 
johdonmukaisuutta ja yhteensovittamista 
kaikkien toimintalinjojen välillä;

3. toivoo, että direktiivin tavoitteita 
voidaan alkaa saavuttaa 
lähitulevaisuudessa ja että koko EU ja sen 
alueet voivat hyötyä siitä, mikä edistää 
todellista taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta; korostaa 
rakennerahastojen ja muiden 
rahoitusvälineiden roolia, kun pyritään 
varmistamaan sellaisen infrastruktuurin 
käyttömahdollisuudet ja saatavillaolo kuin 
liikenne, televiestintä ja tutkimus,
innovointi ja koulutus sekä varmistamaan 
julkisten hyödykkeiden ja palvelujen 
saatavuus alueilla, erityisesti niillä aloilla, 
jotka eivät ole sijoittajien kannalta 
houkuttelevia, ja edistämään keskeisten 
palvelujen tarjoamista koskevien hyvien 
käytäntöjen vaihtoa; vaatii tässä yhteydessä 
enemmän johdonmukaisuutta ja 
yhteensovittamista kaikkien 
toimintalinjojen välillä;

Or. ro

Tarkistus 14
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
4 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että hallinnollisten menettelyjen 
tehostamiseksi viranomaisten olisi oltava 
velvollisia noudattamaan monikielisyyden 
periaatetta siten, että ne käyttävät oman 
kielensä lisäksi yhtä EU:n virallisista 
työkielistä ja mahdollisuuksien mukaan 
valitsemaansa kieltä, joka on niiden 
taloudellisen tai – jos tätä on mahdotonta 
varmistaa – alueellisen yhteistyön 
kannalta lähimmän kumppanimaan kieli; 

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 15
Jens Geier, Heide Rühle

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että hallinnollisten menettelyjen 
tehostamiseksi viranomaisten olisi oltava 
velvollisia noudattamaan monikielisyyden 
periaatetta siten, että ne käyttävät oman 
kielensä lisäksi yhtä EU:n virallisista 
työkielistä ja mahdollisuuksien mukaan 
valitsemaansa kieltä, joka on niiden 
taloudellisen tai – jos tätä on mahdotonta 
varmistaa – alueellisen yhteistyön 
kannalta lähimmän kumppanimaan kieli; 

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 16
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että hallinnollisten menettelyjen Poistetaan.
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tehostamiseksi viranomaisten olisi oltava 
velvollisia noudattamaan monikielisyyden 
periaatetta siten, että ne käyttävät oman 
kielensä lisäksi yhtä EU:n virallisista 
työkielistä ja mahdollisuuksien mukaan 
valitsemaansa kieltä, joka on niiden 
taloudellisen tai – jos tätä on mahdotonta 
varmistaa – alueellisen yhteistyön 
kannalta lähimmän kumppanimaan kieli; 

Or. de

Tarkistus 17
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että hallinnollisten menettelyjen 
tehostamiseksi viranomaisten olisi oltava 
velvollisia noudattamaan monikielisyyden 
periaatetta siten, että ne käyttävät oman 
kielensä lisäksi yhtä EU:n virallisista 
työkielistä ja mahdollisuuksien mukaan 
valitsemaansa kieltä, joka on niiden 
taloudellisen tai – jos tätä on mahdotonta 
varmistaa – alueellisen yhteistyön kannalta 
lähimmän kumppanimaan kieli; 

4. katsoo, että hallinnollisten menettelyjen 
tehostamiseksi viranomaisten olisi 
edistettävä ja lujitettava monikielisyyden 
periaatetta; pitää tässä yhteydessä 
tarkoituksenmukaisena, että ne käyttävät 
oman kielensä lisäksi yhtä EU:n virallisista 
työkielistä ja mahdollisuuksien mukaan 
valitsemaansa kieltä, joka on niiden 
taloudellisen tai – jos tätä on mahdotonta 
varmistaa – alueellisen yhteistyön kannalta 
lähimmän kumppanimaan kieli;

Or. fr

Tarkistus 18
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että hallinnollisten menettelyjen 
tehostamiseksi viranomaisten olisi oltava 
velvollisia noudattamaan monikielisyyden 
periaatetta siten, että ne käyttävät oman 

4. katsoo, että hallinnollisten menettelyjen 
tehostamiseksi viranomaisten olisi 
noudatettava monikielisyyden periaatetta;
pitää tässä yhteydessä 
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kielensä lisäksi yhtä EU:n virallisista 
työkielistä ja mahdollisuuksien mukaan 
valitsemaansa kieltä, joka on niiden 
taloudellisen tai – jos tätä on mahdotonta 
varmistaa – alueellisen yhteistyön kannalta 
lähimmän kumppanimaan kieli; 

tarkoituksenmukaisena, että ne käyttävät 
vakiintuneita kanavia hyödyntäen oman 
kielensä lisäksi yhtä EU:n virallisista 
työkielistä ja mahdollisuuksien mukaan 
valitsemaansa kieltä, joka on niiden 
taloudellisen tai – jos tätä on mahdotonta 
varmistaa – alueellisen yhteistyön kannalta 
lähimmän kumppanimaan kieli;

Or. en

Tarkistus 19
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että hallinnollisten menettelyjen 
tehostamiseksi viranomaisten olisi oltava 
velvollisia noudattamaan monikielisyyden 
periaatetta siten, että ne käyttävät oman 
kielensä lisäksi yhtä EU:n virallisista 
työkielistä ja mahdollisuuksien mukaan 
valitsemaansa kieltä, joka on niiden 
taloudellisen tai – jos tätä on mahdotonta 
varmistaa – alueellisen yhteistyön kannalta 
lähimmän kumppanimaan kieli; 

4. katsoo, että hallinnollisten menettelyjen 
tehostamiseksi viranomaisia olisi 
kannustettava noudattamaan
monikielisyyden periaatetta; pitää tässä 
yhteydessä tarkoituksenmukaisena, että ne 
käyttävät oman kielensä lisäksi yhtä EU:n 
virallisista työkielistä ja mahdollisuuksien 
mukaan valitsemaansa kieltä, joka on 
niiden taloudellisen tai – jos tätä on 
mahdotonta varmistaa – alueellisen 
yhteistyön kannalta lähimmän 
kumppanimaan kieli;

Or. en

Tarkistus 20
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että hallinnollisten menettelyjen 
tehostamiseksi viranomaisten olisi oltava 
velvollisia noudattamaan monikielisyyden 
periaatetta siten, että ne käyttävät oman 

4. katsoo, että hallinnollisten menettelyjen 
tehostamiseksi viranomaisten olisi oltava 
velvollisia noudattamaan monikielisyyden 
periaatetta siten, että ne käyttävät oman 
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kielensä lisäksi yhtä EU:n virallisista 
työkielistä ja mahdollisuuksien mukaan 
valitsemaansa kieltä, joka on niiden 
taloudellisen tai – jos tätä on mahdotonta 
varmistaa – alueellisen yhteistyön kannalta 
lähimmän kumppanimaan kieli; 

kielensä lisäksi yhtä EU:n virallisista 
työkielistä ja mahdollisuuksien mukaan 
valitsemaansa kieltä, joka on niiden 
taloudellisen tai – jos tätä on mahdotonta 
varmistaa – alueellisen yhteistyön kannalta 
lähimmän kumppanimaan kieli, jotta 
yhteistyössä voidaan viestiä tehokkaasti, 
suoraan ja nopeasti;

Or. ro

Tarkistus 21
Jens Geier, Heide Rühle

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että hallintomenettelyjen on 
oltava tehokkaampia; pitää tässä 
yhteydessä tarkoituksenmukaisena, että 
keskitetyt asiointipisteet tekevät tiivistä 
yhteistyötä, jotta voidaan vaihtaa 
kokemuksia rajatylittävien palvelujen 
tarjoamisesta Euroopan eri alueilla; 

Or. de

Tarkistus 22
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää komissiota valvomaan direktiivin 
vaikutusta alueilla tehokkaasti ja 
arvioimaan sitä alusta pitäen sekä 
varmistamaan kaikkien toimintalinjojen 
tehokkaan yhteensovittamisen, varsinkin 
koheesiopolitiikan välineiden, 
yksilöimällä infrastruktuuria, koulutusta, 
tutkimusta ja innovointia koskevia 
tarpeita, ja tekemään kaikki alueellisella 

5. pyytää komissiota valvomaan direktiivin 
vaikutusta alueilla tehokkaasti ja 
arvioimaan sitä alusta pitäen sekä 
varmistamaan kaikkien toimintalinjojen 
tehokkaan yhteensovittamisen tämän 
direktiivin soveltamisen yhteydessä; 
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ja paikallisella tasolla tarvittavat 
mukautukset;

Or. de

Tarkistus 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää komissiota valvomaan direktiivin 
vaikutusta alueilla tehokkaasti ja 
arvioimaan sitä alusta pitäen sekä 
varmistamaan kaikkien toimintalinjojen 
tehokkaan yhteensovittamisen, varsinkin 
koheesiopolitiikan välineiden, yksilöimällä 
infrastruktuuria, koulutusta, tutkimusta ja 
innovointia koskevia tarpeita, ja tekemään 
kaikki alueellisella ja paikallisella tasolla 
tarvittavat mukautukset;

5. pyytää komissiota valvomaan direktiivin 
vaikutusta alueilla tehokkaasti ja 
arvioimaan sitä alusta pitäen sekä 
varmistamaan kaikkien toimintalinjojen 
tehokkaan yhteensovittamisen, varsinkin 
koheesiopolitiikan välineiden, yksilöimällä 
infrastruktuuria, koulutusta, tutkimusta ja 
innovointia koskevia tarpeita, ja tekemään 
kaikki alueellisella ja paikallisella tasolla 
tarvittavat mukautukset; kehottaa 
komissiota tukemaan alue- ja 
paikallisviranomaisille suunnattuja 
tiedotuskampanjoita tämän direktiivin 
soveltamisesta, jotta sen tavoitteet kyetään 
saavuttamaan helpommin;

Or. ro

Tarkistus 24
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. odottaa direktiivin voivan todella 
vähentää hallinnollista rasitusta, erityisesti 
pk-yritysten kohdalla, joita valtaosa 
palvelualan yrityksistä on;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
vähentämään alue- ja 
paikallisviranomaisten hallinnollista 
rasitusta, joka aiheutuu yhtiöjärjestyksen 
muuttamista koskevasta 
ilmoitusvelvollisuudesta; odottaa 
direktiivin voivan todella vähentää 
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hallinnollista rasitusta, erityisesti pk-
yritysten kohdalla, joita valtaosa 
palvelualan yrityksistä on;

Or. de

Tarkistus 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. odottaa direktiivin voivan todella 
vähentää hallinnollista rasitusta, erityisesti 
pk-yritysten kohdalla, joita valtaosa 
palvelualan yrityksistä on;

6. odottaa direktiivin voivan todella 
vähentää hallinnollista rasitusta, erityisesti 
pk-yritysten kohdalla, joita valtaosa 
palvelualan yrityksistä on, jotta 
maaseudun alueilla, eristyksissä olevilla 
alueilla ja syrjäisillä alueilla voidaan 
kehittää lisäpalveluja ja etenkin yleistä 
etua koskevia palveluja ja yhteiskuntaan 
integroitumista edistäviä palveluja;

Or. ro

Tarkistus 26
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. odottaa direktiivin voivan todella 
vähentää hallinnollista rasitusta, erityisesti 
pk-yritysten kohdalla, joita valtaosa 
palvelualan yrityksistä on;

6. odottaa direktiivin voivan todella 
vähentää hallinnollista rasitusta, erityisesti 
pk-yritysten kohdalla, joita valtaosa 
palvelualan yrityksistä on; kannattaa 
kansallisten strategioiden toteuttamista
innovoivien pk-yritysten tukemiseksi, sillä 
talous- ja rahoituskriisi vaikuttaa niihin 
voimakkaimmin;

Or. ro
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Tarkistus 27
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. odottaa direktiivin voivan todella 
vähentää hallinnollista rasitusta, erityisesti 
pk-yritysten kohdalla, joita valtaosa 
palvelualan yrityksistä on;

6. odottaa direktiivin voivan todella 
vähentää hallinnollista rasitusta ja 
oikeudellista epävarmuutta, erityisesti pk-
yritysten kohdalla, joita valtaosa 
palvelualan yrityksistä on;

Or. en

Tarkistus 28
Jens Geier, Heide Rühle

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. toteaa, että yleishyödyllisiä palveluja 
voidaan säännellä ja niitä on säänneltävä 
siellä, missä niitä tarjotaan ja missä ne 
hyödyttävät kansalaisia; edellyttää siksi, 
että kunnille on jätettävä riittävästi 
liikkumavaraa;

Or. de

Tarkistus 29
Jens Geier

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa asiasta vastuussa olevia 
tahoja varmistamaan, että 
palveluntarjoajan rahoitusta valvotaan 
tehokkaasti; korostaa tässä yhteydessä 
tehokkaan valvontajärjestelmän 
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edellyttävän, että jokaisen toiseen 
jäsenvaltioon lähetettävän työntekijän on 
tehtävä asiasta ilmoitus;

Or. de

Tarkistus 30
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa valvomaan direktiivissä 
säädettyjen rajoitusten soveltamista hyvin 
ja huolellisesti yleistä taloudellista etua 
koskevien palvelujen kohdalla sekä 
kunnioittamaan jäsenvaltioiden kanssa 
tehtyä toimivaltuuksien jakoa.

7. kehottaa valvomaan direktiivissä 
säädettyjen rajoitusten soveltamista hyvin 
ja huolellisesti yleistä taloudellista etua 
koskevien palvelujen kohdalla sekä 
kunnioittamaan jäsenvaltioiden kanssa 
tehtyä toimivaltuuksien jakoa; muistuttaa, 
että tällä direktiivillä ei puututa 
jäsenvaltioiden oikeuteen vahvistaa 
yhteisön lainsäädännön mukaisesti, mitä 
palveluja ne pitävät yleishyödyllisinä 
taloudellisina palveluina, miten ne 
järjestetään ottaen huomioon valtiontukia 
koskevat säännökset, ja millaisia 
erityisvelvoitteita olisi sovellettava niitä 
varten.

Or. fr

Tarkistus 31
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. edellyttää, että kunnallista 
itsehallintoa koskevaan keskeiseen 
periaatteeseen kiinnitetään enemmän 
huomiota myös palveludirektiiviä 
täytäntöön pantaessa ja että 
yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen 
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yhteydessä vältetään mahdollisimman 
pitkälle hallinnollista rasitusta ja 
paikallistason päätöksenteon 
rajoittamista.

Or. de


