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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

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;

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; 

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; 

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; 

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; 

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

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


