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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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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. 


