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Emenda 1
Joachim Zeller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jagħraf il-potenzjal tad-Direttiva tas-
Servizz għal iktar integrazzjoni tal-
ekonomija tal-UE u t-tnedija mill-ġdid tas-
suq uniku, billi jitkattar it-tkabbir 
ekonomiku u l-kompetittività u jsir 
kontribut għall-impjiegi u l-ħolqien tal-
impjiegi, peress li s-servizzi għandhom 
sehem sinifikanti fil-PGD u l-impjiegi fl-
UE; huwa tal-opinjoni li, f’dan is-sens, l-
implimentazzjoni tad-direttiva tista’ 
ssaħħaħ ir-relazzjoni ta’ rinforz reċiproku 
bejn is-suq intern u l-politika ta’ koeżjoni;

1. Jagħraf il-potenzjal tad-Direttiva tas-
Servizz għal iktar integrazzjoni tal-
ekonomija tal-UE u t-tnedija mill-ġdid tas-
suq uniku, billi jitkattar it-tkabbir 
ekonomiku u l-kompetittività u jsir 
kontribut għall-impjiegi u l-ħolqien tal-
impjiegi, peress li s-servizzi għandhom 
sehem sinifikanti fil-PGD u l-impjiegi fl-
UE; huwa tal-opinjoni li l-
implimentazzjoni rapida u konformi tad-
direttiva fl-Istati Membri kollha hija 
kundizzjoni importanti għall-mira tal-
kompettività u tal-impjiegi reġjonali u 
tista’ ssaħħaħ ir-relazzjoni ta’ rinforz 
reċiproku bejn is-suq intern u l-politika ta’ 
koeżjoni

Or. de

Emenda 2
Seán Kelly

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jagħraf il-potenzjal tad-Direttiva tas-
Servizz għal iktar integrazzjoni tal-
ekonomija tal-UE u t-tnedija mill-ġdid tas-
suq uniku, billi jitkattar it-tkabbir 
ekonomiku u l-kompetittività u jsir 
kontribut għall-impjiegi u l-ħolqien tal-
impjiegi, peress li s-servizzi għandhom 
sehem sinifikanti fil-PGD u l-impjiegi fl-
UE; huwa tal-opinjoni li, f’dan is-sens, l-
implimentazzjoni tad-direttiva tista’ 
ssaħħaħ ir-relazzjoni ta’ rinforz reċiproku 

1. Jagħraf il-potenzjal tad-Direttiva tas-
Servizz għal iktar integrazzjoni tal-
ekonomija tal-UE u t-tnedija mill-ġdid tas-
suq uniku, billi jitkattar il-benessri
ekonomiku u l-kompetittività u jsir 
kontribut għall-impjiegi u l-ħolqien tal-
impjiegi, peress li s-servizzi għandhom 
sehem sinifikanti fil-PGD u l-impjiegi fl-
UE; huwa tal-opinjoni li, f’dan is-sens, l-
implimentazzjoni tad-direttiva tista’ 
ssaħħaħ ir-relazzjoni ta’ rinforz reċiproku 
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bejn is-suq intern u l-politika ta’ koeżjoni; bejn is-suq intern u l-politika ta’ koeżjoni u 
fl-istess waqt tikontribwixxi biex titwarrab 
ir-retiċenza eżistenti dwar is-suq intern 
fis-settur tal-forniment tas-servizzi;

Or. en

Emenda 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jagħraf il-potenzjal tad-Direttiva tas-
Servizz għal iktar integrazzjoni tal-
ekonomija tal-UE u t-tnedija mill-ġdid tas-
suq uniku, billi jitkattar it-tkabbir 
ekonomiku u l-kompetittività u jsir 
kontribut għall-impjiegi u l-ħolqien tal-
impjiegi, peress li s-servizzi għandhom 
sehem sinifikanti fil-PGD u l-impjiegi fl-
UE; huwa tal-opinjoni li, f’dan is-sens, l-
implimentazzjoni tad-direttiva tista’ 
ssaħħaħ ir-relazzjoni ta’ rinforz reċiproku 
bejn is-suq intern u l-politika ta’ koeżjoni;

1. Jagħraf il-potenzjal tad-Direttiva tas-
Servizz għal iktar integrazzjoni tal-
ekonomija tal-UE u t-tnedija mill-ġdid tas-
suq uniku, billi jitkattar it-tkabbir 
ekonomiku u l-kompetittività u jsir 
kontribut għall-impjiegi u l-ħolqien tal-
impjiegi, peress li s-servizzi għandhom 
sehem sinifikanti fil-PGD u l-impjiegi fl-
UE; huwa tal-opinjoni li, f’dan is-sens, l-
implimentazzjoni tad-direttiva tista’ 
ssaħħaħ ir-relazzjoni ta’ rinforz reċiproku 
bejn is-suq intern u l-politika ta’ koeżjoni 
kif ukoll tikkontribwixxi għall-ilħiq tal-
miri tal-Istrateġija UE 2020;

Or. ro

Emenda 4
Jens Geier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jilqa' l-fatt li bl-implimentazzjoni tad-
Direttva dwar is-Servizzi jibbenefikaw 
b'mod speċjali l-ekonomiji fir-reġjuni;
ifakkar li jeħtieġ li, f'dan il-kuntest, 
noqogħdu attenti li ma jiġix imminat l-
objettiv ta' "paga ndaqs għall-istess 
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xogħol fl-istess post";

Or. de

Emenda 5
Sabine Verheyen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jemmen li s-Sistema ta' Informazzjoni 
tas-Suq Intern u l-punti ta’ kuntatt uniku, 
permezz ta' talba għal sforz kbir ta' 
kooperazzjoni amministrattiva bejn l-
awtoritajiet kollha involuti jistgħu jwittu t-
triq għal iktar interoperabilità u netwerking 
fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali fl-
UE kollha; huwa tal-opinjoni, madankolllu 
li jeħtieġ li jkun żgurat li dan ma jimponix 
piżijiet addizzjonali fuq il-partijiet 
ikkonċernati, partikolarment il-gvern lokali 
u reġjonali;

2. Jemmen li s-Sistema ta' Informazzjoni 
tas-Suq Intern u l-punti ta’ kuntatt uniku, 
permezz ta' talba għal sforz kbir ta' 
kooperazzjoni amministrattiva bejn l-
awtoritajiet kollha involuti jistgħu jwittu t-
triq għal iktar interoperabilità u netwerking 
fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali fl-
UE kollha; barra minn hekk il-punti ta' 
kuntatt uniku għandhom jintalbu jżommu 
mal-prinċipju tal-multilingwiżmu, biex il-
proċeduri amministrattivi jikkorrispondu 
aħjar mal-ħtiġijiet; f'dan ir-rigward iqis li 
jkun tajjeb li l-punti ta' kuntatt uniku 
jużaw l-Ingliż minbarra l-lingwa uffiċjali 
rispettiva tagħhom, u, fejn ikun possibbli, 
lingwa tal-pajjiż li l-aktar jaħdmu mill-
qrib miegħu f'termini ekonomiċi jew, jekk 
dan ma jkunx jista' jiġi determinat ċar, 
tal-pajjiż li l-aktar jaħdmu mill-qrib 
miegħu mil-lat territorjali; huwa tal-
opinjoni, madankolllu li jeħtieġ li jkun 
żgurat li dan ma jimponix piżijiet 
addizzjonali fuq il-partijiet ikkonċernati, 
partikolarment il-gvern lokali u reġjonali;

Or. de

Emenda 6
Iosif Matula

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jemmen li s-Sistema ta' Informazzjoni 
tas-Suq Intern u l-punti ta’ kuntatt uniku, 
permezz ta' talba għal sforz kbir ta' 
kooperazzjoni amministrattiva bejn l-
awtoritajiet kollha involuti jistgħu jwittu t-
triq għal iktar interoperabilità u netwerking 
fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali fl-
UE kollha; huwa tal-opinjoni, madankolllu 
li jeħtieġ li jkun żgurat li dan ma jimponix 
piżijiet addizzjonali fuq il-partijiet 
ikkonċernati, partikolarment il-gvern lokali 
u reġjonali;

2. Jemmen li s-Sistema ta' Informazzjoni 
tas-Suq Intern u l-punti ta’ kuntatt uniku, 
permezz ta' talba għal sforz kbir ta' 
kooperazzjoni amministrattiva bejn l-
awtoritajiet kollha involuti jistgħu jwittu t-
triq għal iktar interoperabilità u netwerking 
fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali fl-
UE kollha; iqis li, meta jkunu qed jiġu 
definiti r-regoli u l-proċeduri biex 
jiżguraw il-funzjonament tagħha, għandu 
jkun hemm ċerta flessibilità skont dak li 
tirrikjedi d-diversità reġjonali fi ħdan l-
UE; huwa tal-opinjoni, madankollu, li 
jeħtieġ li jkun żgurat li dan ma jimponix 
piżijiet addizzjonali fuq il-partijiet 
ikkonċernati, partikolarment il-gvern lokali 
u reġjonali;

Or. ro

Emenda 7
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jemmen li s-Sistema ta' Informazzjoni 
tas-Suq Intern u l-punti ta’ kuntatt uniku, 
permezz ta' talba għal sforz kbir ta' 
kooperazzjoni amministrattiva bejn l-
awtoritajiet kollha involuti jistgħu jwittu t-
triq għal iktar interoperabilità u netwerking 
fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali fl-
UE kollha; huwa tal-opinjoni, madankolllu
li jeħtieġ li jkun żgurat li dan ma jimponix 
piżijiet addizzjonali fuq il-partijiet 
ikkonċernati, partikolarment il-gvern lokali 
u reġjonali;

2. Jemmen li s-Sistema ta' Informazzjoni 
tas-Suq Intern u l-punti ta’ kuntatt uniku, 
permezz ta' talba għal sforz kbir ta' 
kooperazzjoni amministrattiva bejn l-
awtoritajiet kollha involuti jistgħu jwittu t-
triq għal iktar interoperabilità u netwerking 
fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali fl-
UE kollha; huwa tal-opinjoni, madankollu,
li jeħtieġ li jkun żgurat li dan ma jimponix 
piżijiet addizzjonali fuq il-partijiet 
ikkonċernati, partikolarment il-gvern lokali 
u reġjonali, u li għalhekk il-miżuri 
għandhom jittieħdu bi sħubija u fuq il-
bażi ta' dibattitu veru fil-livell lokali u 
reġjonali;
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Or. ro

Emenda 8
Jens Geier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jinnota li l-punt uniku ta' kuntatt 
għandu jkun stabbilit bħala uffiċċju 
ċentrali għall-fornituri tas-servizzi u 
bħala entità pubblika biex, f'kuntatt mill-
qrib mal-unjins, fir-reġjuni jissorvelja fil-
post id-drittijiet u l-obbligi ta' min 
iħaddem u tal-impjegati;

Or. de

Emenda 9
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Iqis li l-kooperazzjoni fil-kuntest ta' 
netwerk Ewropew ta' amministrazzjonijiet 
pubbliċi tal-Istati Membri tal-UE u l-
iskambju reċiproku dwar l-affidabbiltà 
tal-fornituri tas-servizzi huma ta' siwi biex 
jiġu eliminati kontrolli addizzjonali fuq 
attivitajiet transkonfinali; jirrakkomanda 
t-tfassil ta' kodiċi ta' kondotta biex 
jiffaċilita l-eżerċizzju tal-attività ta' 
fornituri tas-servizzi li, f'konformità mad-
dispożizzjonijiet legali Komunitarji, ikunu 
jixtiequ jistabbilixxu rwieħhom fi Stat 
Membru ieħor tal-UE;

Or. ro
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Emenda 10
Joachim Zeller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jispera li l-għanijiet tad-direttiva jistgħu 
jibdew jinkisbu fil-ġejjieni qarib u li l-UE 
b’mod globali u r-reġjuni tagħha jistgħu 
jibbenefikaw, biex b'hekk isir kontribut 
għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali reali; jenfasizza r-rwol tal-fondi 
strutturali u l-istrumenti ta’ finanzjament 
l-oħra li jipprovdu aċċess għal u jiżguraw 
id-disponibbiltà tal-infrastruttura bħat-
trasport, it-telekomunikazzjoni u r-riċerka 
u l-innovazzjoni, fl-għoti ta' aċċess għall-
oġġetti u s-servizzi pubbliċi fir-reġjuni, 
partikolarment fiż-żoni li mhumiex 
attraenti għall-investituri, u fl-għajnuna 
għat-tħeġġiġ ta’ skambji ta’ prattika tajba 
fl-għoti ta' servizzi ewlenin; jitlob, f’dan 
il-kuntest, għal iktar koerenza u 
koordinazzjoni bejn il-politiki;

3. Jispera li bit-twettiq tal-għanijiet ta' din 
id-direttiva l-UE b’mod globali u r-reġjuni 
tagħha jistgħu jibbenefikaw, biex b'hekk 
isir kontribut għall-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali reali;

Or. de

Emenda 11
Iosif Matula

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jispera li l-għanijiet tad-direttiva jistgħu 
jibdew jinkisbu fil-ġejjieni qarib u li l-UE 
b’mod globali u r-reġjuni tagħha jistgħu 
jibbenefikaw, biex b'hekk isir kontribut 
għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali reali; jenfasizza r-rwol tal-fondi 
strutturali u l-istrumenti ta’ finanzjament l-
oħra li jipprovdu aċċess għal u jiżguraw id-
disponibbiltà tal-infrastruttura bħat-
trasport, it-telekomunikazzjoni u r-riċerka 

3. Jispera li l-għanijiet tad-direttiva jistgħu 
jibdew jinkisbu fil-ġejjieni qarib u li l-UE 
b’mod globali u r-reġjuni tagħha jistgħu 
jibbenefikaw, biex b'hekk isir kontribut 
għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali reali; jenfasizza r-rwol tal-fondi 
strutturali u l-istrumenti ta’ finanzjament l-
oħra li jipprovdu aċċess għal u jiżguraw id-
disponibbiltà tal-infrastruttura bħat-
trasport, it-telekomunikazzjoni u r-riċerka 
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u l-innovazzjoni, fl-għoti ta' aċċess għall-
oġġetti u s-servizzi pubbliċi fir-reġjuni, 
partikolarment fiż-żoni li mhumiex attraenti 
għall-investituri, u fl-għajnuna għat-
tħeġġiġ ta’ skambji ta’ prattika tajba fl-
għoti ta' servizzi ewlenin; jitlob, f’dan il-
kuntest, għal iktar koerenza u 
koordinazzjoni bejn il-politiki;

u l-innovazzjoni, fl-għoti ta' aċċess għall-
oġġetti u s-servizzi pubbliċi fir-reġjuni, 
partikolarment fir-reġjuni li mhumiex 
attraenti għall-investituri, permezz tal-
iżvilupp u l-offerta ta' inċentivi biex dawn 
ir-reġjuni jsiru attraenti għall-investituri, 
u fl-għajnuna għat-tħeġġiġ ta’ skambji ta’ 
prattika tajba fl-għoti ta' servizzi ewlenin; 
jitlob, f’dan il-kuntest, għal iktar koerenza 
u koordinazzjoni bejn il-politiki;

Or. ro

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jispera li l-għanijiet tad-direttiva jistgħu 
jibdew jinkisbu fil-ġejjieni qarib u li l-UE 
b’mod globali u r-reġjuni tagħha jistgħu 
jibbenefikaw, biex b'hekk isir kontribut 
għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali reali; jenfasizza r-rwol tal-fondi 
strutturali u l-istrumenti ta’ finanzjament l-
oħra li jipprovdu aċċess għal u jiżguraw id-
disponibbiltà tal-infrastruttura bħat-
trasport, it-telekomunikazzjoni u r-riċerka 
u l-innovazzjoni, fl-għoti ta' aċċess għall-
oġġetti u s-servizzi pubbliċi fir-reġjuni, 
partikolarment fiż-żoni li mhumiex 
attraenti għall-investituri, u fl-għajnuna 
għat-tħeġġiġ ta’ skambji ta’ prattika tajba 
fl-għoti ta' servizzi ewlenin; jitlob, f’dan il-
kuntest, għal iktar koerenza u 
koordinazzjoni bejn il-politiki;

3. Jispera li l-għanijiet tad-direttiva jistgħu 
jibdew jinkisbu fil-ġejjieni qarib u li l-UE 
b’mod globali u r-reġjuni tagħha jistgħu 
jibbenefikaw, biex b'hekk isir kontribut 
għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali reali; jenfasizza r-rwol tal-fondi 
strutturali u l-istrumenti ta’ finanzjament l-
oħra li jipprovdu aċċess għal u jiżguraw id-
disponibbiltà tal-infrastruttura bħat-
trasport, it-telekomunikazzjoni u r-riċerka 
u l-innovazzjoni, fl-għoti ta' aċċess għall-
oġġetti u s-servizzi pubbliċi fir-reġjuni, 
partikolarment fir-reġjuni li jġarrbu aktar 
diffikultà biex isibu investituri, u fl-
għajnuna għat-tħeġġiġ ta’ skambji ta’ 
prattika tajba fl-għoti ta' servizzi ewlenin; 
jitlob, f’dan il-kuntest, għal iktar koerenza 
u koordinazzjoni bejn il-politiki;

Or. fr
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Emenda 13
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jispera li l-għanijiet tad-direttiva jistgħu 
jibdew jinkisbu fil-ġejjieni qarib u li l-UE 
b’mod globali u r-reġjuni tagħha jistgħu 
jibbenefikaw, biex b'hekk isir kontribut 
għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali reali; jenfasizza r-rwol tal-fondi 
strutturali u l-istrumenti ta’ finanzjament l-
oħra li jipprovdu aċċess għal u jiżguraw id-
disponibbiltà tal-infrastruttura bħat-
trasport, it-telekomunikazzjoni u r-riċerka 
u l-innovazzjoni, fl-għoti ta' aċċess għall-
oġġetti u s-servizzi pubbliċi fir-reġjuni, 
partikolarment fiż-żoni li mhumiex 
attraenti għall-investituri, u fl-għajnuna 
għat-tħeġġiġ ta’ skambji ta’ prattika tajba 
fl-għoti ta' servizzi ewlenin; jitlob, f’dan il-
kuntest, għal iktar koerenza u 
koordinazzjoni bejn il-politiki;

3. Jispera li l-għanijiet tad-direttiva jistgħu 
jibdew jinkisbu fil-ġejjieni qarib u li l-UE 
b’mod globali u r-reġjuni tagħha jistgħu 
jibbenefikaw, biex b'hekk isir kontribut 
għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali reali; jenfasizza r-rwol tal-fondi 
strutturali u l-istrumenti ta’ finanzjament l-
oħra li jipprovdu aċċess għal u jiżguraw id-
disponibbiltà tal-infrastruttura bħat-
trasport, it-telekomunikazzjoni, ir-riċerka, 
l-innovazzjoni u l-edukazzjoni fl-għoti ta' 
aċċess għall-oġġetti u s-servizzi pubbliċi 
fir-reġjuni, partikolarment fiż-żoni li 
mhumiex attraenti għall-investituri, u fl-
għajnuna għat-tħeġġiġ ta’ skambji ta’ 
prattika tajba fl-għoti ta' servizzi ewlenin; 
jitlob, f’dan il-kuntest, għal iktar koerenza 
u koordinazzjoni bejn il-politiki;

Or. ro

Emenda 14
Sabine Verheyen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. barra minn hekk il-punti ta' kuntatt 
uniku għandhom jintalbu jżommu mal-
prinċipju tal-multilingwiżmu, biex il-
proċeduri amministrattivi jkunu aktar 
orjentati lejn il-ħtiġijiet; f'dan ir-rigward 
iqis li jkun tajjeb li l-punti ta' kuntatt 
uniku jużaw l-Ingliż minbarra l-lingwa 
uffiċjali rispettiva tagħhom, u, fejn ikun 
possibbli, lingwa tal-pajjiż li l-aktar 
jaħdmu mill-qrib miegħu f'termini 

imħassar
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ekonomiċi jew, jekk dan ma jkunx jista' 
jiġi determinat ċar, tal-pajjiż li l-aktar 
jaħdmu mill-qrib miegħu mil-lat 
territorjali;

Or. de

Emenda 15
Jens Geier, Heide Rühle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. barra minn hekk il-punti ta' kuntatt 
uniku għandhom jintalbu jżommu mal-
prinċipju tal-multilingwiżmu, biex il-
proċeduri amministrattivi jkunu aktar 
orjentati lejn il-ħtiġijiet; f'dan ir-rigward 
iqis li jkun tajjeb li l-punti ta' kuntatt 
uniku jużaw l-Ingliż minbarra l-lingwa 
uffiċjali rispettiva tagħhom, u, fejn ikun 
possibbli, lingwa tal-pajjiż li l-aktar 
jaħdmu mill-qrib miegħu f'termini 
ekonomiċi jew, jekk dan ma jkunx jista'
jiġi determinat ċar, tal-pajjiż li l-aktar 
jaħdmu mill-qrib miegħu mil-lat 
territorjali;

imħassar

Or. de

Emenda 16
Joachim Zeller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. barra minn hekk il-punti ta' kuntatt 
uniku għandhom jintalbu jżommu mal-
prinċipju tal-multilingwiżmu, biex il-
proċeduri amministrattivi jkunu aktar 
orjentati lejn il-ħtiġijiet; f'dan ir-rigward 
iqis li jkun tajjeb li l-punti ta' kuntatt 

imħassar
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uniku jużaw l-Ingliż minbarra l-lingwa 
uffiċjali rispettiva tagħhom, u, fejn ikun 
possibbli, lingwa tal-pajjiż li l-aktar 
jaħdmu mill-qrib miegħu f'termini 
ekonomiċi jew, jekk dan ma jkunx jista' 
jiġi determinat ċar, tal-pajjiż li l-aktar 
jaħdmu mill-qrib miegħu mil-lat 
territorjali;

Or. de

Emenda 17
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. barra minn hekk il-punti ta' kuntatt uniku 
għandhom jintalbu jżommu mal-prinċipju 
tal-multilingwiżmu, biex il-proċeduri 
amministrattivi jkunu aktar orjentati lejn il-
ħtiġijiet; f'dan ir-rigward iqis li jkun tajjeb 
li l-punti ta' kuntatt uniku jużaw l-Ingliż 
minbarra l-lingwa uffiċjali rispettiva 
tagħhom, u, fejn ikun possibbli, lingwa tal-
pajjiż li l-aktar jaħdmu mill-qrib miegħu 
f'termini ekonomiċi jew, jekk dan ma jkunx 
jista' jiġi determinat ċar, tal-pajjiż li l-aktar 
jaħdmu mill-qrib miegħu mil-lat 
territorjali;

4. barra minn hekk il-punti ta' kuntatt uniku 
għandhom iġibu 'l quddiem u jsaħħu l-
prinċipju tal-multilingwiżmu, biex il-
proċeduri amministrattivi jkunu aktar 
effiċjenti; f'dan ir-rigward iqis li jkun tajjeb 
li l-punti ta' kuntatt uniku jużaw l-Ingliż 
minbarra l-lingwa uffiċjali rispettiva 
tagħhom, u, fejn ikun possibbli, lingwa tal-
pajjiż li l-aktar jaħdmu mill-qrib miegħu 
f'termini ekonomiċi jew, jekk dan ma jkunx 
jista' jiġi determinat ċar, tal-pajjiż li l-aktar 
jaħdmu mill-qrib miegħu mil-lat 
territorjali;

Or. fr

Emenda 18
Seán Kelly

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. barra minn hekk il-punti ta' kuntatt uniku 
għandhom jintalbu jżommu mal-prinċipju 
tal-multilingwiżmu, biex il-proċeduri 

4. barra minn hekk il-punti ta' kuntatt uniku 
għandhom iżommu mal-prinċipju tal-
multilingwiżmu, biex il-proċeduri 
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amministrattivi jkunu aktar orjentati lejn il-
ħtiġijiet; f'dan ir-rigward iqis li jkun tajjeb 
li l-punti ta' kuntatt uniku jużaw l-Ingliż 
minbarra l-lingwa uffiċjali rispettiva 
tagħhom, u, fejn ikun possibbli, lingwa tal-
pajjiż li l-aktar jaħdmu mill-qrib miegħu 
f'termini ekonomiċi jew, jekk dan ma jkunx 
jista' jiġi determinat ċar, tal-pajjiż li l-aktar
jaħdmu mill-qrib miegħu mil-lat 
territorjali;

amministrattivi jkunu aktar effiċjenti; f'dan 
ir-rigward iqis li jkun tajjeb li l-punti ta' 
kuntatt uniku jużaw l-Ingliż minbarra l-
lingwa uffiċjali rispettiva tagħhom, u, fejn 
ikun possibbli, lingwa tal-pajjiż li l-aktar 
jaħdmu mill-qrib miegħu f'termini 
ekonomiċi jew, jekk dan ma jkunx jista' 
jiġi determinat ċar, tal-pajjiż li l-aktar 
jaħdmu mill-qrib miegħu mil-lat 
territorjali, u dan permezz ta' fora 
eżistenti;

Or. en

Emenda 19
Georgios Stavrakakis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. barra minn hekk il-punti ta' kuntatt uniku 
għandhom jintalbu jżommu mal-prinċipju 
tal-multilingwiżmu, biex il-proċeduri 
amministrattivi jkunu aktar effiċjenti; f'dan 
ir-rigward iqis li jkun tajjeb li l-punti ta' 
kuntatt uniku jużaw l-Ingliż minbarra l-
lingwa uffiċjali rispettiva tagħhom, u, fejn 
ikun possibbli, lingwa tal-pajjiż li l-aktar 
jaħdmu mill-qrib miegħu f'termini 
ekonomiċi jew, jekk dan ma jkunx jista' 
jiġi determinat ċar, tal-pajjiż li l-aktar 
jaħdmu mill-qrib miegħu mil-lat 
territorjali;

4. barra minn hekk il-punti ta' kuntatt uniku 
għandhom jiġu mħeġġa jżommu mal-
prinċipju tal-multilingwiżmu, biex il-
proċeduri amministrattivi jkunu aktar 
effiċjenti; f'dan ir-rigward iqis li jkun tajjeb 
li l-punti ta' kuntatt uniku jużaw l-Ingliż 
minbarra l-lingwa uffiċjali rispettiva 
tagħhom, u, fejn ikun possibbli, lingwa tal-
pajjiż li l-aktar jaħdmu mill-qrib miegħu 
f'termini ekonomiċi jew, jekk dan ma jkunx 
jista' jiġi determinat ċar, tal-pajjiż li l-aktar 
jaħdmu mill-qrib miegħu mil-lat 
territorjali;

Or. en

Emenda 20
Iosif Matula

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. barra minn hekk il-punti ta' kuntatt uniku 
għandhom jintalbu jżommu mal-prinċipju 
tal-multilingwiżmu, biex il-proċeduri 
amministrattivi jkunu aktar orjentati lejn il-
ħtiġijiet; f'dan ir-rigward iqis li jkun tajjeb 
li l-punti ta' kuntatt uniku jużaw l-Ingliż 
minbarra l-lingwa uffiċjali rispettiva 
tagħhom, u, fejn ikun possibbli, lingwa tal-
pajjiż li l-aktar jaħdmu mill-qrib miegħu 
f'termini ekonomiċi jew, jekk dan ma jkunx 
jista' jiġi determinat ċar, tal-pajjiż li l-aktar 
jaħdmu mill-qrib miegħu mil-lat 
territorjali;

4. barra minn hekk il-punti ta' kuntatt uniku 
għandhom jintalbu jżommu mal-prinċipju 
tal-multilingwiżmu, biex il-proċeduri 
amministrattivi jkunu aktar effiċjenti; f'dan 
ir-rigward iqis li jkun tajjeb li l-punti ta' 
kuntatt uniku jużaw l-Ingliż minbarra l-
lingwa uffiċjali rispettiva tagħhom, u, fejn 
ikun possibbli, lingwa tal-pajjiż li l-aktar 
jaħdmu mill-qrib miegħu f'termini 
ekonomiċi jew, jekk dan ma jkunx jista' 
jiġi determinat ċar, tal-pajjiż li l-aktar 
jaħdmu mill-qrib miegħu mil-lat 
territorjali, biex f'din il-kooperazzjoni 
jippermettu komunikazzjoni effikaċi, 
diretta u rapida;

Or. ro

Emenda 21
Jens Geier, Heide Rühle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. huwa tal-fehma li l-proċeduri 
amministrattivi jeħtiġilhom isiru aktar 
effiċjenti; f'dan il-kuntest iqis li jagħmel 
sens li jkun hemm kooperazzjoni mill-qrib 
bejn il-punti uniċi ta' kuntatt sħab, b'tali 
mod li jkun jista' jsir skambju dwar 
esperjenzi rigward servizzi transkonfinali 
fir-reġjuni differenti tal-Ewropa;

Or. de

Emenda 22
Joachim Zeller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tissorvelja b’mod effikaċi, u tivvaluta mill-
bidu, l-impatt tad-direttiva fuq ir-reġjuni, u 
biex tiżgura l-koordinazzjoni effikaċi tal-
politiki kollha, partikolarment l-istrumenti 
tal-politika ta’ koeżjoni, billi tidentifika l-
ħtiġijiet għall-infrastruttura, it-taħriġ, ir-
riċerka u l-innovazzjoni, u biex tagħmel 
kwlaunkwe modifika meħtieġa fil-livell 
reġjonali u lokali;

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tissorvelja b’mod effikaċi, u tivvaluta mill-
bidu, l-impatt tad-direttiva fuq ir-reġjuni, u 
biex tiżgura l-koordinazzjoni effikaċi tal-
politiki kollha f'konnessjoni mal-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva;

Or. de

Emenda 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tissorvelja b’mod effikaċi, u tivvaluta mill-
bidu, l-impatt tad-direttiva fuq ir-reġjuni, u 
biex tiżgura l-koordinazzjoni effikaċi tal-
politiki kollha, partikolarment l-istrumenti 
tal-politika ta’ koeżjoni, billi tidentifika l-
ħtiġijiet għall-infrastruttura, it-taħriġ, ir-
riċerka u l-innovazzjoni, u biex tagħmel 
kwlaunkwe modifika meħtieġa fil-livell 
reġjonali u lokali;

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tissorvelja b’mod effikaċi, u tivvaluta mill-
bidu, l-impatt tad-direttiva fuq ir-reġjuni, u 
biex tiżgura l-koordinazzjoni effikaċi tal-
politiki kollha, partikolarment l-istrumenti 
tal-politika ta’ koeżjoni, billi tidentifika l-
ħtiġijiet għall-infrastruttura, it-taħriġ, ir-
riċerka u l-innovazzjoni, u biex tagħmel 
kwlaunkwe modifika meħtieġa fil-livell 
reġjonali u lokali; jitlob lill-Kummmissjoni 
tappoġġa t-twettiq ta' kampanji ta' 
informazzjoni għal korpi lokali u 
reġjonali dwar l-applikazzjoni tad-
direttiva, sabiex jintlaħqu l-miri ta' din 
tal-aħħar;

Or. ro
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Emenda 24
Sabine Verheyen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jistenna li d-direttiva tista’ fil-fatt iġġib 
magħha tnaqqis fil-piżijiet amministrattivi, 
partikolarment dawk li jaffettaw lill-SMEs, 
li jippredominaw fil-qasam tas-servizzi;

6. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex lill-awtoritajiet lokali u 
reġjonali jneħħulhom piżijiet 
amministrattivi rigward l-obbligu eżistenti 
li jinnotifikaw tibdiliet fl-artikoli tal-
assoċjazzjoni; Jistenna li d-direttiva tista’ 
fil-fatt iġġib magħha tnaqqis fil-piżijiet 
amministrattivi, partikolarment dawk li 
jaffettaw lill-SMEs, li jippredominaw fil-
qasam tas-servizzi;

Or. de

Emenda 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jistenna li d-direttiva tista’ fil-fatt iġġib 
magħha tnaqqis fil-piżijiet amministrattivi, 
partikolarment dawk li jaffettaw lill-SMEs, 
li jippredominaw fil-qasam tas-servizzi;

6. Jistenna li d-direttiva tista’ fil-fatt iġġib 
magħha tnaqqis fil-piżijiet amministrattivi, 
partikolarment dawk li jaffettaw lill-SMEs, 
li jippredominaw fil-qasam tas-servizzi, 
biex ikunu jistgħu jiġu żviluppati servizzi 
addizzjonali f'żoni rurali, imwarrba jew 
periferali, b'mod speċjali servizzi ta' 
interess ġenerali u dawk li jaqdu l-
integrazzjoni soċjali;

Or. ro
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Emenda 26
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jistenna li d-direttiva tista’ fil-fatt iġġib 
magħha tnaqqis fil-piżijiet amministrattivi, 
partikolarment dawk li jaffettaw lill-SMEs, 
li jippredominaw fil-qasam tas-servizzi;

6. Jistenna li d-direttiva tista’ fil-fatt iġġib 
magħha tnaqqis fil-piżijiet amministrattivi, 
partikolarment dawk li jaffettaw lill-SMEs, 
li jippredominaw fil-qasam tas-servizzi;
jirrakkomanda l-implimentazzjoni ta' 
strateġiji nazzjonali ta' appoġġ għall-
SMEs innovattivi, li l-aktar li huma 
milquta mill-kriżi ekonomika u 
finanzjarja;

Or. ro

Emenda 27
Seán Kelly

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jistenna li d-direttiva tista’ fil-fatt iġġib 
magħha tnaqqis fil-piżijiet amministrattivi, 
partikolarment dawk li jaffettaw lill-SMEs, 
li jippredominaw fil-qasam tas-servizzi;

6. Jistenna li d-direttiva tista’ fil-fatt iġġib 
magħha tnaqqis fil-piżijiet amministrattivi 
kif ukoll f'każijiet ta' nuqqas ta' ċertezza 
legali, partikolarment dawk li jaffettaw lill-
SMEs, li jippredominaw fil-qasam tas-
servizzi;

Or. en

Emenda 28
Jens Geier, Heide Rühle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jirrimarka li servizzi ta' interess 
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ġenerali jistgħu u għandhom jiġu 
rregolati fejn joriġinaw u fejn iċ-ċittadini 
jibbenefikaw minnhom; jitlob 
għaldaqstant li lill-muniċipji jitħallielhom 
biżżejjed spazju għall-azzjoni;

Or. de

Emenda 29
Jens Geier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 b (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6b. Jitlob lill-awtoritajiet kompetenti 
jiżguraw kontroll effikaċi tal-
finanzjament tal-fornituri tas-servizzi fir-
reġjuni; jenfasizza f'dan ir-rigward li, 
għal sistema effikaċi ta' kontroll, jeħtieġ li 
jkun hemm obbligu ta' notifika għal kull 
impjegat li jintbagħat fi Stat Membru 
ieħor;

Or. de

Emenda 30
Alain Cadec

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jitlob għal monitoraġġ xieraq u 
komprensiv għall-applikazzjoni tar-
restrizzjonijiet stabbiliti fid-direttiva 
rigward is-servizzi ta’ interess ekonomiku 
ġenerali, filwaqt li jiġi rrispettat it-taqsim 
tal-kompetenzi mal-Istati Membri.

7. Jitlob għal monitoraġġ xieraq u 
komprensiv għall-applikazzjoni tar-
restrizzjonijiet stabbiliti fid-direttiva 
rigward is-servizzi ta’ interess ekonomiku 
ġenerali, filwaqt li jiġi rrispettat it-taqsim 
tal-kompetenzi mal-Istati Membri. Jinnota 
li din id-direttiva ma taffettwax id-dritt 
tal-Istati Membri li, fi qbil mar-regoli 
Komunitarji, jistabbilixxu liema servizzi 
jqisuhom ta' interess ekonomiku ġenerali, 
kif dawn is-servizzi għandhom ikunu 
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organizzati u ffinanzjati skont ir-egoli 
dwar l-għajnuna mill-istat u għal liema 
obbligi speċifiċi għandhom ikunu 
soġġetti;

Or. fr

Emenda 31
Sabine Verheyen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 a (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jitlob li jitħares aktar il-prinċipju 
bażiku tal-awtogovernanza lokali anki fl-
implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-
Servizzi, u li jiġu evitati kemm jista' jkun 
piżijiet amministrattivi u restrizzjonijiet 
burokratiċi tal-libertà deċiżjonali fil-livell 
lokali rigward servizzi ta' interess 
ekonomiku ġenerali;

Or. de


