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6.4.2016 A8-0278/2 

Muudatusettepanek  2 

Christel Schaldemose ja teised 

 

Raport A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Ühtse turu tulevane parem reguleerimine 

2015/2089(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et ühtne turg on liidu 

majanduskasvu ja töökohtade loomist 

elavdav keskne vahend; 

A. arvestades, et ühtne turg on liidu 

kestlikku sotsiaal-majanduslikku kasvu ja 

töökohtade loomist elavdav keskne 

vahend; 
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2015/2089(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. on seisukohal, et ühtse turu 

reguleerimise parandamine peaks olema 

ELi institutsioonide jaoks nii prioriteet kui 

ka ühine ülesanne; on veendunud, et head 

õigusaktid on kodanike huvides ning 

peaksid kaasa aitama konkurentsivõime 

edendamisele, töökohtade loomisele, 

majanduskasvule ja VKEde arengule, 

pakkudes samal ajal kõrgetasemelist 

tarbijakaitset, ning tegema seda nii, et see 

oleks Euroopa majandusele stimuleeriv, 

mitte pärssiv; 

2. on seisukohal, et ühtse turu 

reguleerimise parandamine peaks olema 

ELi institutsioonide jaoks nii prioriteet kui 

ka ühine ülesanne; on veendunud, et head 

õigusaktid on kodanike huvides ning 

peaksid kaasa aitama konkurentsivõime 

edendamisele, töökohtade loomisele, 

majanduskasvule ja VKEde arengule, 

pakkudes samal ajal töötajatele ja 

tarbijatele kõrgetasemelist kaitset; 
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Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. vaatab paremat reguleerimist kogu 

poliitikatsükli kontekstis, kus kõik 

elemendid aitavad tõhusale ja mõjusale 

reguleerimisele kaasa; on seetõttu 

seisukohal, et asjakohaste õigusaktide 

tulemuslikkust mõõta aitavad kindlad 

näitajad peaksid sisalduma juba esmases 

mõjuhinnangus ning et neid tuleks 

kasutada kogu poliitikatsükli vältel, 

sealhulgas õigusaktide rakendamisel pärast 

nende jõustumist; 

3. vaatab paremat reguleerimist kogu 

poliitikatsükli kontekstis, kus kõik 

elemendid aitavad tõhusale ja mõjusale 

reguleerimisele kaasa; on seetõttu 

seisukohal, et asjakohaste õigusaktide 

tulemuslikkust mõõta aitavad kindlad 

sotsiaal-majanduslikud ja 

keskkonnanäitajad peaksid sisalduma juba 

esmases mõjuhinnangus ning et neid tuleks 

kasutada kogu poliitikatsükli vältel, 

sealhulgas õigusaktide rakendamisel pärast 

nende jõustumist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. on seisukohal, et subsidiaarsuse 

põhimõte peab olema 

poliitikakujundamise lähtepunkt, et 

rõhutada ühtse turu juhtimisel Euroopa 

lisaväärtust; 

5. on seisukohal, et subsidiaarsuse 

põhimõte peaks ühtse turu juhtimisel esile 

tõstma Euroopa lisaväärtust; 

Or. en 
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Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. märgib, et subsidiaarsusmehhanismiga 

seotud tähtajad ei jäta riikide 

parlamentidele alati piisavalt aega 

kaaluda üksikasjalikult aspekte, mis 

käsitlevad rakendamist, kooskõla kehtivate 

õigusaktidega ja muid praktilisi küsimusi; 

on seepärast seisukohal, et parlamendid 

võiksid ise olla aktiivsemad, eriti 

konsulteerimisprotsessides; 

6. on veendunud, et riikide parlamentidele 

tuleks anda piisavalt aega, et 

üksikasjalikult kaaluda ELi õigusloomega 

seotud aspekte, mis käsitlevad 

rakendamist, kooskõla kehtivate 

õigusaktidega ja muid praktilisi küsimusi; 

on seepärast seisukohal, et riikide 

parlamendid võiksid ise olla aktiivsemad, 

eriti konsulteerimisprotsessides; 

Or. en 
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Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. on veendunud, et institutsioonid peaksid 

koos tagama, et asjakohaste õigusaktide 

eelnõude koostamisel peetakse kinni 

proportsionaalsuse põhimõttest; on lisaks 

veendunud, et protsessis tuleks saavutada 

lihtsuse, läbipaistvuse ja sidususe ning 

põhiõiguste austamise eesmärgid; 

7. on veendunud, et asjakohaste 

õigusaktide eelnõude koostamisel on tähtis 

proportsionaalsuse põhimõte; on lisaks 

veendunud, et protsessis tuleks saavutada 

lihtsuse, läbipaistvuse ja sidususe ning 

põhiõiguste austamise eesmärgid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. kutsub komisjoni ja nõukogu üles koos 

parlamendiga kaaluma, kuidas kõige 

paremini tagada jätkuv lihtsustamine, sest 

sellealastest jõupingutustest on kasu 

tarbijatele ja VKEdele; 

8. kutsub komisjoni ja nõukogu üles koos 

parlamendiga kaaluma, kuidas kõige 

paremini tagada jätkuv lihtsustamine, sest 

sellealastest jõupingutustest on kasu 

tarbijatele, töötajatele ja VKEdele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. on seisukohal, et selleks, et 

mõjuhinnang oleks tulemuslik vahend, 

tuleks see koostada tervikliku, objektiivse 

ja täieliku teabe ja tõendite põhjal ning 

peaks sisaldama kõiki märkimisväärse 

mõjuga või poliitiliselt tähtsaid valikuid; 

on seisukohal, et mõju hindamine tuleks 

läbi viia, võttes ühtlasi arvesse sama 

sektori suhtes kehtivate õigusaktide 

järelhindamise tulemusi, ning selles tuleks 

arvestada uue seadusandliku algatuse 

kokkusobivust Euroopa Liidu muu 

poliitika ja üldiste eesmärkidega; 

13. on seisukohal, et selleks, et 

mõjuhinnang oleks tulemuslik vahend, 

tuleks see koostada tervikliku, objektiivse 

ja täieliku teabe ja tõendite põhjal ning 

peaks sisaldama kõiki märkimisväärse 

mõjuga või poliitiliselt tähtsaid valikuid; 

on seisukohal, et mõju hindamine tuleks 

läbi viia, võttes ühtlasi arvesse sama 

sektori suhtes kehtivate õigusaktide 

hindamisaruannete tulemusi, ning selles 

tuleks arvestada uue seadusandliku 

algatuse kokkusobivust Euroopa Liidu muu 

poliitika ja üldiste eesmärkidega; 

Or. en 



 

AM\1091317ET.doc  PE579.872v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.4.2016 A8-0278/10 

Muudatusettepanek  10 

Christel Schaldemose ja teised 

 

Raport A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Ühtse turu tulevane parem reguleerimine 

2015/2089(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. peab kahetsusväärseks, et koos 

õigusakti eelnõudega parlamendile esitatud 

mõjuhinnangud sisaldavad endiselt 

puudusi, nagu tõestas näiteks parlamendi 

mõju eelhindamise üksuse analüüs 

raadioseadme turul kättesaadavaks 

tegemist käsitlevale ettepanekule lisatud 

mõjuhinnangu kohta; 

14. peab kahetsusväärseks, et koos 

õigusakti eelnõudega parlamendile esitatud 

mõjuhinnangud sisaldavad endiselt 

puudusi, nagu parlamendi mõju 

eelhindamise üksuse analüüs on mõnel 

juhul näidanud;  

Or. en 
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Punkt 28 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. rõhutab, et sellised konsultatsioonid 

sidusrühmadega peaksid olema võimalikult 

kaasavad ning nendesse peaksid eelkõige 

olema kaasatud VKEd, mikroettevõtjad 

ning kodanikuühiskonna organisatsioonid; 

28. rõhutab, et sellised konsultatsioonid 

sidusrühmadega peaksid olema võimalikult 

kaasavad ning nendesse peaksid eelkõige 

olema kaasatud VKEd, mikroettevõtjad, 

töötajate esindajad ning 

kodanikuühiskonna organisatsioonid; 

Or. en 
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Punkt 31 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

31. leiab, et kuna komisjon püüab 

vähendada oma väljatöötatavate 

õigusaktide hulka, võimaldab see rohkem 

keskenduda poliitilistele algatustele ning 

jätab rohkem aega sügavamalt järele 

mõelda, mida saab kasutada huvitatud 

sidusrühmade suurema kaasatuse 

edendamiseks; 

31. leiab, et kuna komisjon püüab 

vähendada oma väljatöötatavate 

õigusaktide hulka, võimaldab see rohkem 

keskenduda poliitilistele algatustele ning 

jätab rohkem aega sügavamalt järele 

mõelda, mida saab kasutada huvitatud 

sidusrühmade, kodanikuühiskonna, 

tarbijate ja töötajate suurema kaasatuse 

edendamiseks; 

Or. en 
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2015/2089(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 35 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. on veendunud, et on vaja suuremat 

selgust ülereguleerimise osas ning 

tugevamaid meetmeid, et teha kindlaks 

selle esinemise juhtumid, mis tekitavad 

raskusi ja lisakulu inimestele ja 

ettevõtetele, kes püüavad ELi tasandilt 

pärinevaid õigusakte mõista ja kohaldada; 

kutsub liikmesriike üles 

rakendusdokumentides selgitama ja 

kindlaks tegema, mis on liidu õigusaktide 

ja mis riiklike nõuete tulemus; tuletab 

meelde, et liikmesriikidel on võimalik 

kohaldada rangemaid nõudeid, kui ELi 

õigusega on sätestatud ainult minimaalne 

ühtlustamine; 

35. on veendunud, et on vaja suuremat 

selgust direktiivide korrektse ülevõtmise 

kohta, et vältida lisakulu inimestele ja 

ettevõtetele; kutsub liikmesriike üles 

rakendusdokumentides selgitama, et 

riiklikul tasandil valitud meetmed on 

direktiividega vastavuses; tuletab meelde, 

et liikmesriikidel on võimalik kohaldada 

rangemaid nõudeid, kui ELi õigusega on 

sätestatud ainult minimaalne ühtlustamine; 

Or. en 
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Punkt 43 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

43. on seisukohal, et sellised teenused nagu 

SOLVIT ja SOLVIT+ on kasulikud ja 

soodsad alternatiivid kohtumenetlusele; 

märgib, et ainult 4 % tarbijatest ja 

ettevõtjatest on teadlikud sellistest 

vahenditest ning et praegu kasutatakse neid 

teenuseid väga vähe; palub komisjonil ja 

liikmesriikidel selle probleemi 

lahendamiseks parandada teadlikkust 

sellistest vahenditest ja uurida, kas nendega 

saavutatud tulemused ja lahendused on 

kasutajate jaoks piisavad; kutsub komisjoni 

lisaks üles tegema tööd selle nimel, et eri 

tugiteenuste, nagu „Teie Euroopa” või 

SOLVIT, vahel toimuks tihedam koostöö, 

et suurendada kasutajate rahulolu;  

43. on seisukohal, et sellised teenused nagu 

„Teie Euroopa”, „Teie Euroopa 

Nõuanne”, Euroopa tööturuasutuste 

süsteem, tarbijakaitsealase koostöö 

võrgustik, ühtsed kontaktpunktid, 

SOLVIT ja SOLVIT+ ning vaidluste 

kohtuväline ja internetipõhine 

lahendamine on kasulikud ja soodsad 

alternatiivid kohtumenetlusele; märgib, et 

ainult 4 % tarbijatest ja ettevõtjatest on 

teadlikud sellistest vahenditest ning et 

praegu kasutatakse neid teenuseid väga 

vähe; palub komisjonil ja liikmesriikidel 

selle probleemi lahendamiseks parandada 

teadlikkust sellistest vahenditest ja uurida, 

kas nendega saavutatud tulemused ja 

lahendused on kasutajate jaoks piisavad; 

kutsub komisjoni lisaks üles tegema tööd 

selle nimel, et eri tugiteenuste, nagu „Teie 

Euroopa” või SOLVIT, vahel toimuks 

tihedam koostöö, et suurendada kasutajate 

rahulolu; 

Or. en 
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Punkt 64 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

64. väljendab heameelt korrapärase 

läbivaatamise ajavahemiku üle ja 

sektoripõhise analüüsi sisseviimise üle 

õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse 

programmi raames, mille lõppeesmärk 

peaks olema parandada ELi õigusaktide 

kvaliteeti ja neid lihtsustada, viies need sel 

viisil paremini vastavusse kodanike ja 

ettevõtete vajadustega, pöörates erilist 

tähelepanu mikro-, väikestele ja keskmise 

suurusega ettevõtetele; 

64. võtab teadmiseks korrapärase 

läbivaatamise ajavahemiku ja sektoripõhise 

analüüsi sisseviimise õigusloome 

kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi 

raames, mille lõppeesmärk peaks olema 

parandada ELi õigusaktide kvaliteeti ja 

neid lihtsustada, viies need sel viisil 

paremini vastavusse kodanike ja ettevõtete 

vajadustega, pöörates erilist tähelepanu 

mikro-, väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtetele, töötajatele ja tarbijatele; 

Or. en 
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2015/2089(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 66 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

66. märgib, et reguleerimise kumulatiivne 

maksumus on ühtsel turul osalejate, 

eelkõige VKEde jaoks sageli takistuseks; 

peab seepärast tervitatavaks komisjoni 

võetud kohustust seda küsimust uurida; 

rõhutab, et sellise analüüsi eesmärk peaks 

olema eemaldada turule sisenemise tõkked 

ja tagada kõikidele osalejatele aus 

konkurents; 

66. märgib, et reguleerimise kumulatiivne 

maksumus on ühtsel turul osalejate, 

eelkõige VKEde jaoks sageli takistuseks; 

peab seepärast tervitatavaks komisjoni 

võetud kohustust seda küsimust uurida; 

rõhutab, et sellise analüüsi eesmärk peaks 

olema eemaldada turule sisenemise tõkked 

ja tagada kõikidele osalejatele aus 

konkurents, võttes samas arvesse 

sotsiaalseid ja keskkonnaeesmärke; 

Or. en 

 

 


