
PA\830312DA.doc PE448.822v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Regionaludviklingsudvalget

2010/2053(INI)

10.9.2010

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Regionaludviklingsudvalget

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om gennemførelse af servicedirektivet 2006/123/EF
(2010/2053(INI))

Rådgivende ordfører: Filiz Hakaeva Hyusmenova



PE448.822v01-00 2/4 PA\830312DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\830312DA.doc 3/4 PE448.822v01-00

DA

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

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

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

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

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

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

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

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


