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Ändringsförslag 1
Joachim Zeller

Förslag till yttrande
Punkt 1 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet är medvetet om de
möjligheter som tjänstedirektivet ger till 
fortsatt integration av EU:s ekonomi och 
nystart av den inre marknaden, genom att 
främja ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft och genom att bidra till att 
skapa sysselsättning och nya 
arbetstillfällen, eftersom tjänster svarar för 
en betydande del av EU:s BNP och 
sysselsättning. Parlamentet anser i detta 
avseende att genomförandet av direktivet 
kan förbättra det ömsesidigt förstärkande 
sambandet mellan den inre marknaden och 
sammanhållningspolitiken.

1. Europaparlamentet är medvetet om de 
möjligheter som tjänstedirektivet ger till 
fortsatt integration av EU:s ekonomi och 
nystart av den inre marknaden, genom att 
främja ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft och genom att bidra till att 
skapa sysselsättning och nya
arbetstillfällen, eftersom tjänster svarar för 
en betydande del av EU:s BNP och 
sysselsättning. Parlamentet anser att ett 
snabbt och korrekt genomförande av 
direktivet i samtliga medlemsstater är en 
viktig förutsättning för målet att skapa 
regional konkurrenskraft och 
sysselsättning ska kunna uppnås, och att 
det kan förbättra det ömsesidigt 
förstärkande sambandet mellan den inre 
marknaden och sammanhållningspolitiken.

Or. de

Ändringsförslag 2
Seán Kelly

Förslag till yttrande
Punkt 1 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet är medvetet om de 
möjligheter som tjänstedirektivet ger till 
fortsatt integration av EU:s ekonomi och 
nystart av den inre marknaden, genom att 
främja ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft och genom att bidra till att 
skapa sysselsättning och nya 
arbetstillfällen, eftersom tjänster svarar för 
en betydande del av EU:s BNP och 

1. Europaparlamentet är medvetet om de 
möjligheter som tjänstedirektivet ger till 
fortsatt integration av EU:s ekonomi och 
nystart av den inre marknaden, genom att 
främja ekonomiskt välstånd och
konkurrenskraft och genom att bidra till att 
skapa sysselsättning och nya 
arbetstillfällen, eftersom tjänster svarar för 
en betydande del av EU:s BNP och
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sysselsättning. Parlamentet anser i detta 
avseende att genomförandet av direktivet 
kan förbättra det ömsesidigt förstärkande 
sambandet mellan den inre marknaden och 
sammanhållningspolitiken.

sysselsättning. Parlamentet anser i detta 
avseende att genomförandet av direktivet 
kan förbättra det ömsesidigt förstärkande 
sambandet mellan den inre marknaden och 
sammanhållningspolitiken och samtidigt 
bidra till att avskaffa den trötthet som 
finns inom tjänstesektorn på den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 1 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet är medvetet om de 
möjligheter som tjänstedirektivet ger till 
fortsatt integration av EU:s ekonomi och 
nystart av den inre marknaden, genom att 
främja ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft och genom att bidra till att 
skapa sysselsättning och nya 
arbetstillfällen, eftersom tjänster svarar för 
en betydande del av EU:s BNP och 
sysselsättning. Parlamentet anser i detta 
avseende att genomförandet av direktivet 
kan förbättra det ömsesidigt förstärkande 
sambandet mellan den inre marknaden och 
sammanhållningspolitiken.

1. Europaparlamentet är medvetet om de 
möjligheter som tjänstedirektivet ger till 
fortsatt integration av EU:s ekonomi och 
nystart av den inre marknaden, genom att 
främja ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft och genom att bidra till att 
skapa sysselsättning och nya 
arbetstillfällen, eftersom tjänster svarar för 
en betydande del av EU:s BNP och 
sysselsättning. Parlamentet anser i detta 
avseende att genomförandet av direktivet 
kan förbättra det ömsesidigt förstärkande 
sambandet mellan den inre marknaden och 
sammanhållningspolitiken och bidra till 
uppfyllandet av målen i EU:s 
2020-strategi.

Or. ro

Ändringsförslag 4
Jens Geier

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny) 
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet välkomnar att 
genomförandet av tjänstedirektivet 
framför allt gynnar ekonomin i 
regionerna. Parlamentet påminner om att 
man i detta sammanhang måste se till att 
målet ”lika lön för lika arbete på samma 
arbetsplats” inte undergrävs.

Or. de

Ändringsförslag 5
Sabine Verheyen

Förslag till yttrande
Punkt 2 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
informationssystemet för den inre 
marknaden och de gemensamma 
kontaktpunkterna, genom krav på ett 
omfattande administrativt samarbete 
mellan samtliga berörda myndigheter, 
skulle kunna bana väg för ytterligare 
kompabilitet och nätverkssamarbete på 
nationell, regional och lokal nivå runtom i 
EU. Det är dock viktigt att se till att detta 
inte medför ytterligare bördor för de 
berörda parterna, i synnerhet inte för de 
lokala och regionala myndigheterna.

2. Europaparlamentet anser att 
informationssystemet för den inre 
marknaden och de gemensamma 
kontaktpunkterna, genom krav på ett 
omfattande administrativt samarbete 
mellan samtliga berörda myndigheter, 
skulle kunna bana väg för ytterligare 
kompabilitet och nätverkssamarbete på 
nationell, regional och lokal nivå runtom i 
EU. Vidare anser parlamentet att de 
gemensamma kontaktpunkterna bör 
uppmanas att följa principen om 
flerspråkighet, så att de administrativa 
förfarandena blir mer behovsinriktade. 
Parlamentet anser i detta sammanhang 
att de gemensamma kontaktpunkterna 
utöver det egna officiella språket eller 
språken även borde använda engelska 
och, om möjligt, ett språk i det land som 
de har det närmaste ekonomiska eller –
om detta inte säkert kan fastställas –
territoriella samarbetet med. Det är dock 
viktigt att se till att detta inte medför 
ytterligare bördor för de berörda parterna, i 
synnerhet inte för de lokala och regionala 
myndigheterna.
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Or. de

Ändringsförslag 6
Iosif Matula

Förslag till yttrande
Punkt 2 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
informationssystemet för den inre 
marknaden och de gemensamma 
kontaktpunkterna, genom krav på ett 
omfattande administrativt samarbete 
mellan samtliga berörda myndigheter, 
skulle kunna bana väg för ytterligare 
kompabilitet och nätverkssamarbete på 
nationell, regional och lokal nivå runtom i 
EU. Det är dock viktigt att se till att detta 
inte medför ytterligare bördor för de 
berörda parterna, i synnerhet inte för de 
lokala och regionala myndigheterna.

2. Europaparlamentet anser att 
informationssystemet för den inre 
marknaden och de gemensamma 
kontaktpunkterna, genom krav på ett 
omfattande administrativt samarbete 
mellan samtliga berörda myndigheter, 
skulle kunna bana väg för ytterligare 
kompabilitet och nätverkssamarbete på 
nationell, regional och lokal nivå runtom i 
EU. Parlamentet konstaterar att det måste 
finnas viss flexibilitet när regler och 
förfaranden fastställs, om de ska fungera 
väl, för att de krav som de regionala 
skillnaderna inom EU innebär ska kunna 
beaktas. Det är dock viktigt att se till att 
detta inte medför ytterligare bördor för de 
berörda parterna, i synnerhet inte för de 
lokala och regionala myndigheterna.

Or. ro

Ändringsförslag 7
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 2 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
informationssystemet för den inre 
marknaden och de gemensamma 
kontaktpunkterna, genom krav på ett 
omfattande administrativt samarbete 
mellan samtliga berörda myndigheter, 
skulle kunna bana väg för ytterligare 

2. Europaparlamentet anser att 
informationssystemet för den inre 
marknaden och de gemensamma 
kontaktpunkterna, genom krav på ett 
omfattande administrativt samarbete 
mellan samtliga berörda myndigheter, 
skulle kunna bana väg för ytterligare 
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kompabilitet och nätverkssamarbete på 
nationell, regional och lokal nivå runtom i 
EU. Det är dock viktigt att se till att detta 
inte medför ytterligare bördor för de 
berörda parterna, i synnerhet inte för de 
lokala och regionala myndigheterna.

kompabilitet och nätverkssamarbete på 
nationell, regional och lokal nivå runtom i 
EU. Det är dock viktigt att se till att detta 
inte medför ytterligare bördor för de 
berörda parterna, i synnerhet inte för de 
lokala och regionala myndigheterna, och 
åtgärderna bör därför antas genom 
samarbete mellan parterna och på 
grundval av en verklig debatt på lokal och 
regional nivå.

Or. ro

Ändringsförslag 8
Jens Geier

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny) 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet påpekar att de 
gemensamma kontaktpunkterna bör ha 
en central roll för tjänsteleverantörerna 
såsom ett offentligt organ som i nära 
kontakt med fackföreningarna bistår 
arbetsgivarna och arbetstagarna på plats 
med deras rättigheter och skyldigheter i 
regionerna.

Or. de

Ändringsförslag 9
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny) 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet anser att de 
offentliga myndigheterna i 
EU-medlemsstaterna bör samarbeta inom 
ett europeiskt nätverk och ha ett 
ömsesidigt informationsutbyte om 
tjänsteleverantörernas tillförlitlighet så att 
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de extra kontrollerna av 
gränsöverskridande verksamhet kan 
avskaffas. Parlamentet rekommenderar 
att det utarbetas uppförandekoder så att 
det blir enklare för tjänstleverantörer som 
vill etablera sig i en annan 
EU-medlemsstat att bedriva verksamhet i 
enlighet med EU-lagstiftningen.

Or. ro

Ändringsförslag 10
Joachim Zeller

Förslag till yttrande
Punkt 3 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet hoppas att direktivets 
mål kommer att börja förverkligas inom en 
nära framtid och att detta kommer hela 
EU och dess regioner till del och 
därigenom bidra till verklig ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning.
Parlamentet framhåller att 
strukturfonderna och andra 
finansieringsinstrument spelar en viktig 
roll när det gäller att tillhandahålla och 
garantera tillgång till infrastruktur 
(såsom transport, telekommunikation, 
forskning och innovation), garantera 
tillgång till kollektiva nyttigheter och 
tjänster i regionerna, särskilt i områden 
som inte tilltalar investerare, och bidra till 
att främja utbyte av god praxis i samband 
med tillhandahållande av nyckeltjänster. 
Parlamentet efterfrågar i detta 
sammanhang större enhetlighet och 
samordning mellan all politik.

3. Europaparlamentet hoppas att direktivets 
mål kommer att börja förverkligas överallt
och kommer hela EU och dess regioner till 
del och därigenom bidrar till verklig 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning.

Or. de
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Ändringsförslag 11
Iosif Matula

Förslag till yttrande
Punkt 3 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet hoppas att direktivets 
mål kommer att börja förverkligas inom en 
nära framtid och att detta kommer hela EU 
och dess regioner till del och därigenom 
bidra till verklig ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning. Parlamentet 
framhåller att strukturfonderna och andra 
finansieringsinstrument spelar en viktig 
roll när det gäller att tillhandahålla och 
garantera tillgång till infrastruktur (såsom 
transport, telekommunikation, forskning 
och innovation), garantera tillgång till 
kollektiva nyttigheter och tjänster i 
regionerna, särskilt i områden som inte 
tilltalar investerare, och bidra till att främja 
utbyte av god praxis i samband med 
tillhandahållande av nyckeltjänster. 
Parlamentet efterfrågar i detta 
sammanhang större enhetlighet och 
samordning mellan all politik.

3. Europaparlamentet hoppas att direktivets 
mål kommer att börja förverkligas inom en 
nära framtid och att detta kommer hela EU 
och dess regioner till del och därigenom 
bidra till verklig ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning. Parlamentet 
framhåller att strukturfonderna och andra 
finansieringsinstrument spelar en viktig 
roll när det gäller att tillhandahålla och 
garantera tillgång till infrastruktur (såsom 
transport, telekommunikation, forskning 
och innovation), garantera tillgång till 
kollektiva nyttigheter och tjänster i 
regionerna, särskilt i områden som inte 
tilltalar investerare, genom att det skapas 
incitament för att göra sådana områden 
attraktivare för investerare, och bidra till 
att främja utbyte av god praxis i samband 
med tillhandahållande av nyckeltjänster. 
Parlamentet efterfrågar i detta 
sammanhang större enhetlighet och 
samordning mellan all politik.

Or. ro

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

Förslag till yttrande
Punkt 3 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet hoppas att direktivets 
mål kommer att börja förverkligas inom en 
nära framtid och att detta kommer hela EU 
och dess regioner till del och därigenom 
bidra till verklig ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning. Parlamentet 

3. Europaparlamentet hoppas att direktivets 
mål kommer att börja förverkligas inom en 
nära framtid och att detta kommer hela EU 
och dess regioner till del och därigenom 
bidra till verklig ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning. Parlamentet 
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framhåller att strukturfonderna och andra 
finansieringsinstrument spelar en viktig 
roll när det gäller att tillhandahålla och 
garantera tillgång till infrastruktur (såsom 
transport, telekommunikation, forskning 
och innovation), garantera tillgång till 
kollektiva nyttigheter och tjänster i 
regionerna, särskilt i områden som inte 
tilltalar investerare, och bidra till att främja 
utbyte av god praxis i samband med 
tillhandahållande av nyckeltjänster. 
Parlamentet efterfrågar i detta 
sammanhang större enhetlighet och 
samordning mellan all politik.

framhåller att strukturfonderna och andra 
finansieringsinstrument spelar en viktig 
roll när det gäller att tillhandahålla och 
garantera tillgång till infrastruktur (såsom 
transport, telekommunikation, forskning 
och innovation), garantera tillgång till 
kollektiva nyttigheter och tjänster i 
regionerna, särskilt i områden som har 
svårare att tilltala investerare, och bidra 
till att främja utbyte av god praxis i 
samband med tillhandahållande av 
nyckeltjänster. Parlamentet efterfrågar i 
detta sammanhang större enhetlighet och 
samordning mellan all politik.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 3 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet hoppas att direktivets 
mål kommer att börja förverkligas inom en 
nära framtid och att detta kommer hela EU 
och dess regioner till del och därigenom 
bidra till verklig ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning. Parlamentet 
framhåller att strukturfonderna och andra 
finansieringsinstrument spelar en viktig 
roll när det gäller att tillhandahålla och 
garantera tillgång till infrastruktur (såsom 
transport, telekommunikation, forskning 
och innovation), garantera tillgång till 
kollektiva nyttigheter och tjänster i 
regionerna, särskilt i områden som inte 
tilltalar investerare, och bidra till att främja 
utbyte av god praxis i samband med 
tillhandahållande av nyckeltjänster. 
Parlamentet efterfrågar i detta 
sammanhang större enhetlighet och 
samordning mellan all politik.

3. Europaparlamentet hoppas att direktivets 
mål kommer att börja förverkligas inom en 
nära framtid och att detta kommer hela EU 
och dess regioner till del och därigenom 
bidra till verklig ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning. Parlamentet 
framhåller att strukturfonderna och andra 
finansieringsinstrument spelar en viktig 
roll när det gäller att tillhandahålla och 
garantera tillgång till infrastruktur (såsom 
transport, telekommunikation, forskning, 
innovation och utbildning), garantera 
tillgång till kollektiva nyttigheter och 
tjänster i regionerna, särskilt i områden 
som inte tilltalar investerare, och bidra till 
att främja utbyte av god praxis i samband 
med tillhandahållande av nyckeltjänster. 
Parlamentet efterfrågar i detta 
sammanhang större enhetlighet och 
samordning mellan all politik.

Or. ro
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Ändringsförslag 14
Sabine Verheyen

Förslag till yttrande
Punkt 4 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. För att effektivisera de administrativa 
förfarandena anser Europaparlamentet 
att offentliga myndigheter bör åläggas att 
följa principen om flerspråkighet genom 
att, utöver sitt eget språk, använda ett av 
EU:s officiella arbetsspråk och, om 
möjligt, ett valfritt språk som talas i deras 
närmaste partnerland på det ekonomiska 
eller – om detta går att fastställa – det 
territoriella samarbetsområdet.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 15
Jens Geier, Heide Rühle

Förslag till yttrande
Punkt 4 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. För att effektivisera de administrativa 
förfarandena anser Europaparlamentet 
att offentliga myndigheter bör åläggas att 
följa principen om flerspråkighet genom 
att, utöver sitt eget språk, använda ett av 
EU:s officiella arbetsspråk och, om 
möjligt, ett valfritt språk som talas i deras 
närmaste partnerland på det ekonomiska 
eller – om detta går att fastställa – det 
territoriella samarbetsområdet.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 16
Joachim Zeller

Förslag till yttrande
Punkt 4 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. För att effektivisera de administrativa 
förfarandena anser Europaparlamentet 
att offentliga myndigheter bör åläggas att 
följa principen om flerspråkighet genom 
att, utöver sitt eget språk, använda ett av 
EU:s officiella arbetsspråk och, om 
möjligt, ett valfritt språk som talas i deras 
närmaste partnerland på det ekonomiska 
eller – om detta går att fastställa – det 
territoriella samarbetsområdet.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 17
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till yttrande
Punkt 4 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. För att effektivisera de administrativa 
förfarandena anser Europaparlamentet att 
offentliga myndigheter bör åläggas att 
följa principen om flerspråkighet genom 
att, utöver sitt eget språk, använda ett av 
EU:s officiella arbetsspråk och, om 
möjligt, ett valfritt språk som talas i deras 
närmaste partnerland på det ekonomiska 
eller – om detta går att fastställa – det 
territoriella samarbetsområdet.

4. För att effektivisera de administrativa 
förfarandena anser Europaparlamentet att 
offentliga myndigheter bör främja och 
stärka flerspråkigheten genom att, utöver 
sitt eget språk, använda ett av EU:s 
officiella arbetsspråk och, om möjligt, ett 
valfritt språk som talas i deras närmaste 
partnerland på det ekonomiska eller – om 
detta inte går att fastställa – det territoriella 
samarbetsområdet.

Or. fr



AM\838775SV.doc 13/19 PE452.701v01-00

SV

Ändringsförslag 18
Seán Kelly

Förslag till yttrande
Punkt 4 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. För att effektivisera de administrativa 
förfarandena anser Europaparlamentet att 
offentliga myndigheter bör åläggas att
följa principen om flerspråkighet genom 
att, utöver sitt eget språk, använda ett av 
EU:s officiella arbetsspråk och, om 
möjligt, ett valfritt språk som talas i deras 
närmaste partnerland på det ekonomiska 
eller – om detta går att fastställa – det 
territoriella samarbetsområdet.

4. För att effektivisera de administrativa 
förfarandena anser Europaparlamentet att 
offentliga myndigheter bör följa principen 
om flerspråkighet genom att, utöver sitt 
eget språk, använda ett av EU:s officiella 
arbetsspråk och, om möjligt, ett valfritt 
språk som talas i deras närmaste 
partnerland på det ekonomiska eller – om 
detta inte går att fastställa – det territoriella 
samarbetsområdet med hjälp av etablerade 
stödforum.

Or. en

Ändringsförslag 19
Georgios Stavrakakis

Förslag till yttrande
Punkt 4 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. För att effektivisera de administrativa 
förfarandena anser Europaparlamentet att 
offentliga myndigheter bör åläggas att 
följa principen om flerspråkighet genom 
att, utöver sitt eget språk, använda ett av 
EU:s officiella arbetsspråk och, om 
möjligt, ett valfritt språk som talas i deras 
närmaste partnerland på det ekonomiska 
eller – om detta går att fastställa – det 
territoriella samarbetsområdet.

4. För att effektivisera de administrativa 
förfarandena anser Europaparlamentet att 
offentliga myndigheter bör uppmuntras att 
följa principen om flerspråkighet genom 
att, utöver sitt eget språk, använda ett av 
EU:s officiella arbetsspråk och, om 
möjligt, ett valfritt språk som talas i deras 
närmaste partnerland på det ekonomiska 
eller – om detta går att fastställa – det 
territoriella samarbetsområdet.

Or. en
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Ändringsförslag 20
Iosif Matula

Förslag till yttrande
Punkt 4 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. För att effektivisera de administrativa 
förfarandena anser Europaparlamentet att 
offentliga myndigheter bör åläggas att följa 
principen om flerspråkighet genom att, 
utöver sitt eget språk, använda ett av EU:s 
officiella arbetsspråk och, om möjligt, ett 
valfritt språk som talas i deras närmaste 
partnerland på det ekonomiska eller – om 
detta går att fastställa – det territoriella 
samarbetsområdet.

4. För att effektivisera de administrativa 
förfarandena anser Europaparlamentet att 
offentliga myndigheter bör åläggas att följa 
principen om flerspråkighet genom att, 
utöver sitt eget språk, använda ett av EU:s 
officiella arbetsspråk och, om möjligt, ett 
valfritt språk som talas i deras närmaste 
partnerland på det ekonomiska eller – om 
detta inte går att fastställa – det territoriella 
samarbetsområdet för att underlätta en 
effektiv, direkt och snabb kommunikation 
i samarbetet.

Or. ro

Ändringsförslag 21
Jens Geier, Heide Rühle

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny) 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet anser att de 
administrativa förfarandena måste bli 
effektivare. Parlamentet anser i detta 
sammanhang att det borde finnas ett nära 
samarbete mellan de gemensamma 
kontaktpunkterna, så att erfarenheter av 
gränsöverskridande tjänster kan utbytas 
mellan de olika regionerna i Europa.

Or. de
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Ändringsförslag 22
Joachim Zeller

Förslag till yttrande
Punkt 5 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att effektivt övervaka och 
redan från början utvärdera vilka följder 
direktivet får för regionerna samt att 
garantera en effektiv samordning av all 
politik, i synnerhet av de 
sammanhållningspolitiska instrumenten, 
genom att fastställa vilka behov som finns 
på infrastruktur-, utbildnings-, 
forsknings- och innovationsområdet och 
göra nödvändiga ändringar på regional 
och lokal nivå.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att effektivt övervaka och 
redan från början utvärdera vilka följder 
direktivet får för regionerna samt att 
garantera en effektiv samordning av alla 
åtgärder vid tillämpningen av detta 
direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 5 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att effektivt övervaka och 
redan från början utvärdera vilka följder 
direktivet får för regionerna samt att 
garantera en effektiv samordning av all 
politik, i synnerhet av de 
sammanhållningspolitiska instrumenten, 
genom att fastställa vilka behov som finns 
på infrastruktur-, utbildnings-, forsknings-
och innovationsområdet och göra 
nödvändiga ändringar på regional och lokal 
nivå.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att effektivt övervaka och 
redan från början utvärdera vilka följder 
direktivet får för regionerna samt att 
garantera en effektiv samordning av all 
politik, i synnerhet av de 
sammanhållningspolitiska instrumenten, 
genom att fastställa vilka behov som finns 
på infrastruktur-, utbildnings-, forsknings-
och innovationsområdet och göra 
nödvändiga ändringar på regional och lokal 
nivå. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att främja genomförandet 
av informationskampanjer för lokala och 
regionala myndigheter om tillämpningen 
av direktivet, så att målen i direktivet 
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lättare kan uppnås.

Or. ro

Ändringsförslag 24
Sabine Verheyen

Förslag till yttrande
Punkt 6 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet tror i själva verket att 
direktivet kommer att minska de 
administrativa bördorna, särskilt de som 
drabbar små och medelstora företag, som 
är den vanligaste företagsformen på 
tjänsteområdet.

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
minska de administrativa bördorna för 
lokala och regionala myndigheter i fråga 
om den skyldighet som finns att anmäla 
ändringar i bolagsordningen. Parlamentet
tror i själva verket att direktivet kommer att 
minska de administrativa bördorna, särskilt 
de som drabbar små och medelstora 
företag, som är den vanligaste 
företagsformen på tjänsteområdet.

Or. de

Ändringsförslag 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 6 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet tror i själva verket att 
direktivet kommer att minska de 
administrativa bördorna, särskilt de som 
drabbar små och medelstora företag, som 
är den vanligaste företagsformen på 
tjänsteområdet.

6. Europaparlamentet tror i själva verket att 
direktivet kommer att minska de 
administrativa bördorna, särskilt de som 
drabbar små och medelstora företag, som 
är den vanligaste företagsformen på 
tjänsteområdet, så att ytterligare tjänster 
kan utvecklas på landsbygden och i 
avlägsna eller perifera områden, framför 
allt tjänster av allmänt intresse och 
sådana tjänster som gynnar social 
integration.
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Or. ro

Ändringsförslag 26
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 6 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet tror i själva verket att 
direktivet kommer att minska de 
administrativa bördorna, särskilt de som 
drabbar små och medelstora företag, som 
är den vanligaste företagsformen på 
tjänsteområdet.

6. Europaparlamentet tror i själva verket att 
direktivet kommer att minska de 
administrativa bördorna, särskilt de som 
drabbar små och medelstora företag, som 
är den vanligaste företagsformen på 
tjänsteområdet. Parlamentet anser att det 
bör genomföras nationella strategier för 
att stödja innovativa små och medelstora 
företag, vilka drabbas hårdast av 
följderna av den ekonomiska och 
finansiella krisen.

Or. ro

Ändringsförslag 27
Seán Kelly

Förslag till yttrande
Punkt 6 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet tror i själva verket att 
direktivet kommer att minska de 
administrativa bördorna, särskilt de som 
drabbar små och medelstora företag, som 
är den vanligaste företagsformen på 
tjänsteområdet.

6. Europaparlamentet tror i själva verket att 
direktivet kommer att minska de 
administrativa bördorna och antalet fall av 
rättsosäkerhet, särskilt de som drabbar 
små och medelstora företag, som är den 
vanligaste företagsformen på 
tjänsteområdet.

Or. en
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Ändringsförslag 28
Jens Geier, Heide Rühle

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny) 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet påpekar att 
tjänster i allmänhetens intresse kan och 
måste regleras där de har sitt ursprung 
och allmänheten kan dra nytta av dem. 
Parlamentet anser därför att 
kommunerna måste få behålla tillräckligt 
handlingsutrymme.

Or. de

Ändringsförslag 29
Jens Geier

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny) 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet uppmanar de 
ansvariga myndigheterna att se till att det 
finns en effektiv kontroll av 
finansieringen av tjänsteleverantörerna i 
regionerna. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang att det krävs en 
anmälningsplikt för alla arbetstagare som 
sänds ut till en annan medlemsstat för att 
kontrollsystemet ska kunna bli effektivt.

Or. de

Ändringsförslag 30
Alain Cadec

Förslag till yttrande
Punkt 7 
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet efterlyser lämplig 
och grundlig övervakning av tillämpningen 
av de begränsningar som fastställs i 
direktivet med avseende på tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse, med 
beaktande av den behörighetsordning som 
gäller i förhållande till medlemsstaterna.

7. Europaparlamentet efterlyser lämplig 
och grundlig övervakning av tillämpningen 
av de begränsningar som fastställs i 
direktivet med avseende på tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse, med 
beaktande av den behörighetsordning som 
gäller i förhållande till medlemsstaterna.
Parlamentet påminner om att direktivet 
inte påverkar medlemsstaternas frihet att i 
enlighet med unionslagstiftningen 
definiera vad de anser vara tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse, hur dessa 
tjänster bör organiseras och finansieras i 
enlighet med bestämmelserna om statligt 
stöd samt vilka särskilda krav de bör 
underställas.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Sabine Verheyen

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny) 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet anser att den 
grundläggande principen för kommunalt 
självstyre måste beaktas i högre grad även 
vid genomförandet av tjänstedirektivet 
och att administrativa bördor och 
begränsningar av beslutsbefogenheten på 
lokal nivå i fråga om tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse måste undvikas i så 
stor utsträckning som möjligt.

Or. de


