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1. Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Heidi Hautala (A8-0004/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätösehdotus  +  

 

 

 

2. Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Heidi Hautala (A8-0005/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätösehdotus  +  

 

 

 

3. Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä ***I 

Mietintö: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1-40 valiokunta  +  

art. 8, § 6 jälkeen 41 S&D NHÄ + 614, 11, 72 

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ äänestystä 

lykättiin 

(työjärjestyksen 

61 artiklan 2 kohta) 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: tarkistus 41 
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4. EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus 

Mietintö: Werner Langen (A8-0368/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 4 jälkeen 7 GUE/NGL  -  

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 339, 356, 5 

§ 5 jälkeen 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

§ 8 jälkeen 10 GUE/NGL  -  

§ 9 § alkuper. teksti eä/KÄ - 315, 340, 50 

§ 14 § alkuper. teksti eä +  

§ 24 jälkeen 11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

16 40+ jäsentä  +  

§ 43 jälkeen 13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL  -  

§ 21 § alkuper. teksti eä +  

§ 35 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 390, 296, 23 

§ 41 § alkuper. teksti eä +  

§ 46 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 54 § alkuper. teksti eä +  

§ 54 jälkeen 15 GUE/NGL  -  

§ 60 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 61 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 63 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 503, 179, 28 

§ 65 § alkuper. teksti eä +  

§ 66 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 221, 466, 23 

3 +  

§ 73 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 75 § alkuper. teksti eä/KÄ - 224, 312, 176 

§ 76 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/NHÄ + 533, 140, 37 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 78 § alkuper. teksti eä +  

§ 81 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 562, 124, 25 

§ 84 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/KÄ + 385, 317, 9 

§ 86 § alkuper. teksti eä/KÄ - 210, 472, 29 

§ 87 § alkuper. teksti eä/KÄ + 367, 320, 19 

§ 88 § alkuper. teksti eä +  

§ 89 § alkuper. teksti NHÄ + 546, 128, 33 

§ 89 jälkeen uusi 

alaotsikko 

1 PPE  +  

§ 94 § alkuper. teksti eä +  

§ 99 jälkeen uusi 

alaotsikko 

2 PPE  +  

§ 104 § alkuper. teksti eä +  

§ 105 § alkuper. teksti eä/KÄ + 401, 295, 15 

§ 106 § alkuper. teksti eä/KÄ + 340, 330, 38 

§ 107 § alkuper. teksti eä +  

§ 111 § alkuper. teksti eä +  

§ 112 § alkuper. teksti eä +  

§ 113 § alkuper. teksti eä +  

johdanto-osan 

15 viitteen jälkeen 

3 GUE/NGL  +  

4 GUE/NGL  +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

H kappale § alkuper. teksti eä +  

P kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 422, 267, 22 

Q kappaleen jälkeen 5 GUE/NGL KÄ - 305, 354, 50 

6 GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 
NHÄ + 500, 137, 73 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 63 (2. osa), 76 (3. osa), 81 (2. osa), 89 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 73, 78, 88, 111, 112, 113 

PPE: § 5, 9, 21, 41, 75, 86, 39, 40, 41, 46, 87, 104, 105, 106, 107, P kappale 

GUE/NGL: § 14, 54, 65 94, H kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 60 

1. osa: teksti ilman sanoja "markkinoiden määrittelyä koskevia kysymyksiä tarkastellaan 

usein rajallisesta kansallisesta näkökulmasta, kun taas" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 61 

1. osa: teksti ilman sanoja "pankkiunionin loppuun saattamisen jälkeen" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 63 

1. osa: teksti ilman sanoja "viimeistään pankkiunionin loppuun saattamisen aikaan" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 81 

1. osa: teksti ilman sanoja "katsoo, että EU:n on yhdentymisasteensa huomioon ottaen 

mentävä OECD:n BEPS-ehdotuksia pidemmälle sääntöjen koordinoinnissa ja 

lähentämisessä, jolla on tarkoitus estää kaikenlainen haitallinen verokilpailu 

sisämarkkinoilla; korostaa kuitenkin, että OECD:n menettelytapa perustuu edelleen 

ei-sitoviin välineisiin ja että sisämarkkinoiden tarpeisiin vastaamiseksi sen toimia on 

täydennettävä luomalla unionin tason säädöspuitteet esimerkiksi sellaisen 

veropohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen estämistä koskevan direktiivin 

muodossa, joka olisi OECD:n BEPS-aloitetta kauaskantoisempi aloilla, joita ei ole 

katettu riittävässä määrin;" 

2. osa: nämä sanat 

 
PPE: 

§ 35 

1. osa: teksti ilman sanoja "tarkastelemaan yksityiskohtaisesti Googlen hallitsevaa asemaa 

suorien hotellivarausten markkinoilla ja" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 73 

1. osa: teksti ilman sanaa "julkisesti" 

2. osa: nämä sanat 

 
GUE/NGL: 

§ 5 

1. osa: "kehottaa komissiota puuttumaan sosiaaliseen polkumyyntiin niin, että se saadaan 

kokonaan loppumaan, ja korostaa, että kilpailupolitiikan päätöksissä on otettava 

erityisesti huomioon sosiaaliset vaikutukset" 

2. osa: "kaukaisilla ja syrjäisillä alueilla" 

 
§ 46 

1. osa: "toteaa jälleen, että EU:n rakennerahastoja ei saa käyttää tavalla, jolla tuetaan 

suoraan tai epäsuorasti palvelujen tai tuotannon siirtämistä toisiin jäsenvaltioihin, 

esimerkiksi ottamalla käyttöön odotusaika yrityksille, jotka vastaanottavat kyseisiä 

tukia; korostaa, että valtiontuet ovat joskus tarpeen, jotta voidaan taata yleisiin 

taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen, mukaan lukien energia, liikenne ja 

televiestintä, tarjoaminen; korostaa, että valtiontuki on usein tehokkain väline 

varmistamaan palvelut, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä taloudellisten ja sosiaalisten 

olojen tukemiseksi" 

2. osa: "unionin eristyneillä, kaukaisilla tai syrjäisillä alueilla ja saarilla" 

 
§ 66 

1. osa: teksti ilman sanoja "kuluttajien ja" ja "eivätkä nykyiset yritykset ja julkiset laitokset" 

2. osa: "kuluttajien ja" 

3. osa: "eivätkä nykyiset yritykset ja julkiset laitokset" 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 76 

1. osa: "katsoo, että terve verokilpailu kuuluu unionin sisämarkkinoiden perusosatekijöihin 

mutta jäsenvaltioiden pääasiallisen toimivallan ulkopuolinen epärehellinen 

verokilpailu on estettävä" ilman sanoja "terve verokilpailu kuuluu unionin 

sisämarkkinoiden perusosatekijöihin mutta jäsenvaltioiden pääasiallisen toimivallan 

ulkopuolinen" 

2. osa: "terve verokilpailu kuuluu unionin sisämarkkinoiden perusosatekijöihin mutta 

jäsenvaltioiden pääasiallisen toimivallan ulkopuolinen" 

3. osa: "esimerkiksi yhtenäisten verokantojen, veroviranomaisten välisen tietojenvaihdon ja 

pääomien liikkeitä säätelevän oikeuden myöntämisen avulla, jos tämä on oleellista 

unionin verotusjärjestelmän toiminnan kannalta; katsoo, että yhteisen yhtenäisen 

yritysverokannan käyttöönotto lisäisi järjestelmän avoimuutta; katsoo myös, että 

yhtenäistämisestä voidaan säätää myöhemmin eikä sen pidä estää yhteisen 

yhtenäisen yritysverokannan nopeaa käyttöönottoa;" 
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ECR, PPE: 

§ 84 

1. osa: "suhtautuu myönteisesti kilpailuasioista vastaavan komission jäsenen aikomukseen 

muuttaa valtiontukien valvontaa kaikille oikeudenmukaisen verorasituksen aikaan 

saamiseksi; edellyttää, että ennen tätä muuttamista laaditaan varauksettomasti 

kattava kartoitus" 

2. osa: "ja kehottaa jäsenvaltioita luovuttamaan parlamentille kaikki pyydetyt asiakirjat ja 

lopettamaan nykyisen saartomentaliteetin, joka estää edistymisen tällä alalla pitäen 

mielessä, että eri jäsenvaltioiden on vastattava erilaisiin politiikan vaatimuksiin 

maantieteellisen sijaintinsa, kokonsa, fyysisten ja muiden varojensa sekä 

taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tilan perusteella" 

3. osa: "ja kehottaa tarkistamaan verotusta koskevia valtiontuen suuntaviivoja siten, että ne 

kattavat päätöksiä ja siirtoja vakavammat tapaukset epäterveen kilpailun alalla" 
 

 

5. Kulttuurienvälisen vuoropuhelun, kulttuurisen monimuotoisuuden ja koulutuksen 

merkitys EU:n perusarvojen edistämisessä 

Mietintö: Julie Ward (A8-0373/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

1 ENF KÄ - 75, 558, 69 

§ 7 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 315, 396, 1 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) CULT-valiokunta 

NHÄ + 554, 147, 12 

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: 

§ 7 

1. osa: "korostaa, että on tärkeää integroida ja kouluttaa oikea-aikaisesti eristäytyneitä 

yhteisöjä" 

2. osa: "joiden toiminta on EU:n perusarvojen vastaista" 
 

 

6. Saavutukset ja haasteet rahoituspalveluja koskevan EU:n lainsäädännön alalla 

Mietintö: Burkhard Balz (A8-0360/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 2 § alkuper. teksti eä +  

§ 6 § alkuper. teksti eä +  

§ 22 § alkuper. teksti eä +  

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 26 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 46 § alkuper. teksti eä +  

§ 59 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

A kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 
NHÄ + 575, 106, 32 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 2, 6, 22, 46 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

A kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "sovellettu" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 24 

1. osa: "panee merkille pankkiunionin perustamisessa saavutetun edistymisen ja korostaa 

pankkiunionin ratkaisevaa roolia valtioiden ja pankkien riskien keskinäisiin 

riippuvuussuhteisiin puuttumiseksi ja järjestelmäriskien vähentämiseksi 

yhteistoimin; panee merkille pankkiunionin vähittäisen päätökseen saattamisen; 

korostaa, että nykyinen lainsäädäntö on pantava täytäntöön täysimääräisesti ja oikea-

aikaisesti;" 

2. osa: "panee merkille keskustelut eurooppalaisesta talletussuojajärjestelmästä, josta 

parlamentilla on lainsäädäntövallan käyttäjänä sanansa sanottavana; painottaa, että 

tarkoituksena on välttää moraalikatoa ja varmistaa, että vastuun periaate säilyy 

edelleen johtoajatuksena; arvostelee yhteisen kriisinratkaisurahaston 

maksuosuuksien laskemisessa käytettyä alhaista riskiherkkyyttä; antaa tunnustusta 

ponnisteluille pankkien rakenneuudistusta koskevan asetuksen päätökseen 

saattamiseksi;" 

 
§ 26 

1. osa: "muistuttaa yhtäläisten mahdollisuuksien tarpeesta EU:ssa, myös kun on kyse 

yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvista pankeista ja siihen osallistumattomien 

jäsenvaltioiden pankeista, ja kannustaa ottamaan euroalueeseen kuulumattomat 

jäsenvaltiot täysimääräisesti mukaan pankkiunioniin; toteaa kuitenkin, että tietyt 

seikat puhuvat nykyisin vapaaehtoisen osallistumisen puolesta; kehottaa komissiota 

varmistamaan, että sisämarkkinoita kehitetään edelleen kansalliset erityispiirteet 

huomioon ottaen;" 

2. osa: "kehottaa komissiota edelleenkin soveltamaan päättäväistä sääntelyä ja valvontaa 

"varjopankkitoimintaan" järjestelmäriskien liennyttämiseksi ja avoimuuden 

lisäämiseksi; on ilahtunut siitä, että vakuutusalan eurooppalaisessa sääntelyssä 

saavutettiin tärkeä edistysaskel ryhdyttäessä 1. tammikuuta 2016 soveltamaan 

Solvenssi II – direktiiviä, jonka toimivuus on arvioitava ja jota on mahdollisesti 

kehitettävä edelleen ottaen samalla huomioon maailmanlaajuisesti järjestelmälle 

tärkeiden vakuutuksenantajien kansainvälinen lainsäädäntökehys;" 

 
§ 59 

1. osa: teksti ilman sanoja "korostaa, että tulevaa lainsäädäntöä varten on tärkeää toteuttaa 

yksityiskohtaisia vaikutustenarviointeja ja kustannus-hyötyanalyyseja, jotta 

lainsäädännön antama lisäarvo voidaan osoittaa erityisesti talouskasvun ja luotujen 

työpaikkojen osalta; painottaa, että vaikutustenarviointien ja 

kustannus-hyötyanalyysien olisi sisällettävä perusteellisia arvioita toisen tason 

vaiheen toimenpiteiden vaikutuksista; toteaa, että kyseiset toimenpiteet muodostavat 

merkittävän osan rahoituspalveluja koskevasta unionin sääntelykehyksestä;" 

2. osa: nämä sanat 
 

 

7. Eurooppalaisen naisyrittäjyyden esteenä toimivat ulkoiset tekijät 

Mietintö: Barbara Matera (A8-0369/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 § alkuper. teksti NHÄ + 367, 289, 56 

§ 29 § alkuper. teksti eä +  

§ 30 § alkuper. teksti eä +  

§ 36 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 39 § alkuper. teksti eä +  

D kappale § alkuper. teksti eä +  

J kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

L kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

X kappale § alkuper. teksti eä +  

Z kappale § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 532, 100, 80 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 22 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 11, 29, 39 

ECR: D, X, Z kappaleet, § 5, 9, 30 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

L kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että perhe- ja hoitovelvollisuuksien jakaminen miesten ja naisten 

kesken vaikuttaa sekä naisyrittäjyyteen että naisten työmarkkinoihin osallistumiseen 

ja että työ- ja yksityiselämän tasapainon saavuttaminen on edellytys naisten 

taloudelliselle riippumattomuudelle;" 

2. osa: "ottaa huomioon, että neljäsosassa jäsenvaltioita ei ole mahdollista käyttää 

isyyslomaa;" 

 
§ 1 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan naisyrittäjyyden arvon talouksiensa kannalta 

sekä esteet, jotka on voitettava; kehottaa jäsenvaltioita ja alueita laatimaan 

konkreettisia strategioita naisyrittäjyyskulttuurin edistämiseksi pitäen mielessä 

tehdyn työn, joka koskee tarvetta, syitä ja edellytyksiä sukupuolistereotypioiden 

poistamiseksi" 

2. osa: "ja tuoden esiin erilaiset hallinto- ja johtamistyylit sekä uudenlaiset tavat organisoida 

ja hallinnoida yrityksiä" 

 
§ 5 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita keräämään aluetasolla sukupuolen mukaan eriteltyjä 

tilastotietoja myös naisyrittäjyyden eri aloista, jotta voidaan tunnustaa 

naisyrittäjyyden yhteiskunnallinen merkitys ja raportoida säännöllisesti naisyrittäjien 

määrästä; suosittaa, että tilastotiedot kerätään ja konsolidoidaan EU:n tasolla 

Euroopan tasa-arvoinstituutin ja Eurostatin tuella; suosittaa, että pätevän 

sukupuolinäkökohtien asiantuntijan olisi sisällytettävä sukupuolinäkökohta kaiken 

yrittäjyyttä, yhteisötaloutta ja yhteiskunnallisia yrityksiä koskevan tutkimuksen 

tutkimusmenetelmiin" 

2. osa: "ja että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sellaisten naisten kokemuksiin, jotka 

ovat usealta osin marginaalisessa asemassa" 
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§ 9 

1. osa: teksti ilman sanoja "palauttaa mieliin, että vanhempain- ja isyysloma voi vaikuttaa 

myönteisesti naisten osallistumiseen työelämään, ja kannustaa jäsenvaltioita, joissa 

isyyslomaa ei vielä ole, harkitsemaan isyysloman käyttöönottoa;" ja "ja myös 

lainsäädäntöehdotuksia" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR: 

J kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että päätös itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymisestä on 

itsensä toteuttamisen keino, mutta toisaalta edellyttää voimakasta sitoutumista; ottaa 

huomioon, että suuri henkilökohtainen vastuu johtaa poikkeuksellisen pitkiin 

työaikoihin, joten itsenäistä ammatinharjoittamista ei saisi pitää pelkkänä 

lisätulonlähteenä;" 

2. osa: "toteaa, että naisyrittäjät voivat yhdistää työn ja perhe-elämän ainoastaan, jos 

ulkoiset olosuhteet sallivat, eli jos saatavilla on soveltuvia lastenhoitopalveluja ja 

isät osallistuvat aktiivisesti lastenhoitoon ja kotitöihin;" 

 
§ 11 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja tässä yhteydessä on kannustettava miehiä osallistumaan 

enemmän kotitöihin ja huollettavien perheenjäsenten hoitoon" ja "pakollinen" 

2. osa: "ja tässä yhteydessä on kannustettava miehiä osallistumaan enemmän kotitöihin ja 

huollettavien perheenjäsenten hoitoon" 

3. osa: "pakollinen" 

 
§ 36: 

1. osa: "panee huolestuneena merkille, että naiset usein aliarvioivat taitonsa, mikä johtuu 

todennäköisesti yhteiskuntaan juurtuneista stereotypioista, ja ilmoittavat miehiä 

useammin, että heiltä puuttuu yrittäjätaitoja, itseluottamusta, itsevarmuutta ja 

riskinottohalukkuutta yritystä perustettaessa" 

2. osa: "ja katsoo tämän vuoksi, että naisyrittäjille on järjestettävä kursseja motivaation 

lisäämiseksi ja henkisen tuen tarjoamiseksi, jotta voitaisiin parantaa naisyrittäjien 

itseluottamusta" 

 
PPE, ECR: 

§ 14 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja tarjoavat taloudellista ja verotuksellista tukea sekä" 

2. osa: "ja tarjoavat taloudellista ja verotuksellista tukea sekä" ilman sanoja "taloudellista ja 

verotuksellista" 

3. osa: "taloudellista ja verotuksellista" 
 

 

8. Osaamisen edistämistä koskeva politiikka nuorisotyöttömyyden torjumiseksi 

Mietintö: Marek Plura (A8-0366/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 2 § alkuper. teksti eä +  

§ 4 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 9 § alkuper. teksti eä +  

§ 14 § alkuper. teksti eä +  

§ 17 § alkuper. teksti eä +  

§ 18 § alkuper. teksti eä +  

§ 19 § alkuper. teksti eä +  

§ 20 § alkuper. teksti eä/KÄ - 352, 355, 4 

§ 21 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 25 § alkuper. teksti eä +  

§ 28 § alkuper. teksti eä +  

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 34 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 35 § alkuper. teksti eä +  

§ 37 § alkuper. teksti eä +  

§ 38 § alkuper. teksti eä +  

§ 43 § alkuper. teksti eä +  

§ 44 § alkuper. teksti eä +  

§ 49 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 50 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 51 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 54 § alkuper. teksti eä +  

§ 60 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 62 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 340, 312, 56 

§ 63 § alkuper. teksti eä +  

§ 64 § alkuper. teksti eä +  

§ 65 § alkuper. teksti eä +  

§ 66 § alkuper. teksti eä +  

§ 67 § alkuper. teksti eä +  

§ 68 § alkuper. teksti eä +  

§ 69 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 70 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 75 § alkuper. teksti eä +  

J kappale § alkuper. teksti eä +  

M kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Q kappale § alkuper. teksti eä +  

R kappale § alkuper. teksti eä +  

S kappale § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 604, 67, 44 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 18, 19 

ENF: J, Q, R, S kappaleet, § 2, 9, 14, 17, 18, 25, 28, 35, 37, 38, 43, 44, 54, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 75 

PPE, ALDE, ECR: § 20 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: 

§ 34 

1. osa: "huomauttaa, että jäsenvaltioissa on puutetta korkealaatuisesta uraohjauksesta;" 

2. osa: "korostaa tarvetta parantaa uraohjauksen laatua kouluissa ja tarjota jatkuvaa 

ammatillista koulutusta uraneuvojille, jotta he olisivat riittävän päteviä auttamaan 

oppilaita ja opiskelijoita, kun nämä valitsevat itselleen sopivaa urapolkua;" 

 
GUE/NGL: 

§ 1 

1. osa: teksti ilman sanoja "edistää Euroopan kilpailukykyä" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 22 

1. osa: teksti ilman sanoja "katsoo, että julkisilla elimillä, koulutusalalla, yrityksillä ja 

kansalaisyhteiskunnalla on velvollisuus edistää yrittäjyyttä; muistuttaa yritysten 

sisäisen liikkuvuuden kehittämisen tarpeesta;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 62 

1. osa: teksti ilman sanoja "muistuttaa siksi, että työntekijöiden liikkuvuus on tärkeää 

työmarkkinoiden kilpailukyvyn kannalta, ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR: 

§ 33 

1. osa: teksti ilman sanoja "sisällytettävä opetussuunnitelmiin ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
ENF: 

M kappale 

1. osa: "toteaa, että vuoden 2008 finanssikriisi vaikeutti entisestään nuorten pääsyä 

työmarkkinoille" 

2. osa: "sillä taloussuhdanne vaikuttaa herkemmin nuorisotyöttömyyteen kuin yleiseen 

työttömyyteen, koska nuorilla on yleensä vähemmän kokemusta;" 
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§ 5 

1. osa: "pitää myönteisinä komission esittämiä ammattitaidon kehittämiseen tarkoitettuja 

työkaluja sekä ennustetta tarvittavista taidoista;" 

2. osa: "korostaa, että osaamisen kehittämisessä olisi kannustettava taloudessa monella 

tapaa hyödyllisten luonnontieteeseen, tekniikkaan, insinööritieteeseen ja 

matematiikkaan (STEM) liittyvien taitojen kehittämiseen; korostaa kuitenkin, että 

tarvitaan nykyistä kunnianhimoisempia toimia ja investointeja; katsoo, että 

työmarkkinoiden kaikkien sidosryhmien on osallistuttava kaikilla tasoilla vahvasti 

tulevien ammattitaitotarpeiden ennakoimiseen;" 

 
§ 8 

1. osa: teksti ilman sanoja "kuten yrittäjäkoulutuksen sekä tieto- ja viestintätekniikan 

opetuksen avulla, edistämällä vertaisoppimista ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä 

parantamalla koulutusmahdollisuuksia" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 24 

1. osa: teksti ilman sanoja "korostaa mikrorahoituksen ja työllisyyttä ja sosiaalista 

innovointia koskevan Euroopan unionin ohjelman (EaSI) sekä Euroopan 

investointiohjelman merkitystä näiden tavoitteiden saavuttamiselle;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 49 

1. osa: "panee huolestuneena merkille viimeisimmässä PISA-tutkimuksessa havaitun 

pistemäärän laskun eräissä Euroopan unionin jäsenvaltioissa;" 

2. osa: "kehottaa jäsenvaltioita asettamaan koulutuksen ensisijaisen tärkeäksi 

painopisteeksi, jotta Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet voidaan saavuttaa;" 

 
§ 50 

1. osa: teksti ilman sanoja "toteaa, että parhaiden käytänteiden vaihto tällä osa-alueella 

auttaisi osaltaan vähentämään nuorisotyöttömyyttä;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 51 

1. osa: teksti ilman sanoja "komissiota ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 60 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään nopeasti uudet teknologiat oppimisprosessiin 

sekä tehostamaan ja parantamaan tieto- ja viestintätekniikan ja digitaalisten taitojen 

opetusta kaikilla tasoilla ja kaikentyyppisessä koulutuksessa, opettajien koulutus 

mukaan luettuna, jotta voidaan tarjota entistä enemmän digitaalisuuteen 

suuntautuneita tutkintoja ja opinto-ohjelmia ja motivoida nuoria opiskelemaan tieto- 

ja viestintätekniikkaa ja luomaan siihen liittyvän uran;" 

2. osa: "korostaa, että on luotava entistä parempi teknologinen perusta kouluihin ja 

korkeakouluihin ja huolehdittava tarpeellisesta infrastruktuurista; korostaa tässä 

yhteydessä lisäksi avointen oppimisresurssien merkitystä, koska niillä varmistetaan 

kaikkien oikeus koulutukseen ja parannetaan työllistyvyyttä tukemalla elinikäistä 

oppimisprosessia; muistuttaa, että tyttöjä ja nuoria naisia on kannustettava 

opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikkaa;" 
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§ 69 

1. osa: "korostaa, että jos osaamisen kehittäminen toteutetaan monialaisesti, sen avulla 

voidaan luoda ja tarjota yhtäläisiä mahdollisuuksia" 

2. osa: "epäsuotuisassa asemassa oleville ryhmille, myös vähemmistöryhmille, erityisesti 

köyhistä perheistä lähtöisin oleville lapsille ja nuorille, pitkäaikaistyöttömille, 

epäsuotuisassa asemassa oleville maahanmuuttajille ja vammaisille;" "painottaa, että 

ennaltaehkäisy sekä epäsuotuisassa asemassa olevien ryhmien läpi elämän jatkuva 

tukeminen ja neuvonta mahdollisimman varhaisesta vaiheesta alkaen ovat 

äärimmäisen tärkeitä, jotta työmarkkinoille on tarjolla tuottavaa ja erittäin pätevää 

työvoimaa; korostaa myös, että on tarpeen tarjota työnantajille, palvelukseenottajille 

ja henkilöstöjohtajille tukea ja osaamisen kehittämistä koulutuksen avulla, jotta 

voidaan tukea epäsuotuisassa asemassa olevien ryhmien ottamista työmarkkinoille; 

painottaa, että kaikkein epäsuotuisimmassa asemassa olevien henkilöiden integrointi 

edellyttää työnantajien, henkilöstövastaaavien ja opettajien tarkoituksenmukaista 

koulutusta, jotta tätä väestönosaa voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella tavalla ja 

jotta se voitaisiin integroida yhteiskuntaan mahdollisimman tehokkaasti; korostaa 

jälleen kaikkien oikeutta koulutukseen;" 

 
§ 70 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja epäsuotuisassa asemassa olevista" 

2. osa: nämä sanat 

 
GUE/NGL, ENF: 

§ 4 

1. osa: "muistuttaa, että Euroopassa on yhtäältä 24 miljoonaa työtöntä, joista 7,5 miljoonaa 

on sekä työelämän että koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria, ja toisaalta kaksi 

miljoonaa avointa työpaikkaa; toteaa, että on paljon ylikoulutettuja nuoria työttömiä, 

joiden taidot eivät vastaa työmarkkinoiden kysyntää; painottaa tämän vuoksi, että on 

tarpeen luoda paikallisten viranomaisten, sekä yleisten että erikoistuneiden koulutus- 

ja työvoimapalvelujen ja työmarkkinaosapuolten sekä yritysten välisiä vahvoja 

kumppanuuksia, joilla tuetaan lyhyen ja keskipitkän aikavälin kestävien, 

osallistavien ja laadukkaiden työllistämisstrategioiden ja toimintasuunnitelmien 

laatimista, täytäntöönpanoa ja seurantaa;" ilman sanoja "ja toisaalta kaksi miljoonaa 

avointa työpaikkaa" 

2. osa: "ja toisaalta kaksi miljoonaa avointa työpaikkaa" 

3. osa: "kehottaa tiivistämään yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, julkishallinnon, 

liike-elämän ja kansalaisyhteiskunnan, erityisesti opiskelija- ja nuorisojärjestöjen, 

välistä rakenteellista yhteistyötä; jotta nuorten taidot vastaisivat paremmin 

työmarkkinoiden tarpeita, myös tarjoamalla toista mahdollisuutta; katsoo, että näin 

koulutuksesta saataisiin mahdollisimman laadukasta;" 

4. osa: "korostaa, että tämä parempi yhteistyö on ratkaisevaa myös nuorisotakuun 

tuloksellisen täytäntöönpanon kannalta;" 

 
ECR, ENF: 

§ 21 

1. osa: teksti ilman sanoja "korostaa, että nuorille on tarjottava koulutusta, joka valmistaa 

heitä yrittäjyyteen laajimmalla mahdollisella tavalla;" ja "sisällyttämään 

opetussuunnitelmiin" 

2. osa: "korostaa, että nuorille on tarjottava koulutusta, joka valmistaa heitä yrittäjyyteen 

laajimmalla mahdollisella tavalla;" 

3. osa: "sisällyttämään opetussuunnitelmiin" 
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9. Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

Mietintö: Kaja Kallas ja Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 14 ENF  -  

§ 4 jälkeen 5 GUE/NGL  -  

§ 8 24 ALDE  -  

§ alkuper. teksti eä +  

§ 8 jälkeen 1 S&D KÄ - 318, 391, 5 

§ 10 6 GUE/NGL  -  

15 ENF  -  

§ 16 § alkuper. teksti osat   

1 -  

2/KÄ + 431, 279, 2 

§ 19 § alkuper. teksti eä +  

§ 26 16 ENF  -  

§ 30 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 34 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 623, 83, 9 

§ 35 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/KÄ + 383, 325, 6 

§ 37 21 ECR  -  

§ 38 jälkeen 22 ECR  -  

§ 47 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 541, 149, 24 

§ 53 25 ALDE KÄ + 445, 238, 29 

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 56 4 S&D  -  

§ 59 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 523, 187, 5 

§ 62 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 584, 128, 1 

§ 63 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 64 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 458, 244, 12 

2 +  

§ 65 23 ECR NHÄ - 234, 473, 5 

§ alkuper. teksti NHÄ + 486, 120, 101 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 67 § alkuper. teksti NHÄ + 569, 126, 6 

§ 68 § alkuper. teksti NHÄ + 528, 130, 53 

§ 71 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 73 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 76 26 ALDE  +  

§ 81 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 82 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 87 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 88 jälkeen 2 S&D KÄ - 271, 382, 51 

§ 89 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 92 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 100 jälkeen 

alaotsikko 4.1 

7 GUE/NGL  -  

§ 109 8 GUE/NGL  -  

§ 110 § alkuper. teksti eä +  

§ 113 17 ENF  -  

§ 118 18 ENF  -  

§ 119 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 121 jälkeen 9 GUE/NGL  -  

§ 124 10 GUE/NGL  -  

§ 125 3= 

11= 

S&D 

PPE 

 +  

19 ENF  -  

§ 127 20 ENF KÄ - 72, 630, 5 

D kappale 12 ENF  -  

F kappale 13 ENF  -  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 551, 88, 39 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 47 (2. osa), 59 (2. osa), 64 (1. osa), 68, tarkistus 23 

EFDD: § 34 (2. osa), 53 (1. osa), 62 (2. osa), 65, 67, 68 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 8, 19 

PPE: § 110 

ALDE: § 8 

GUE/NGL: § 53 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 30 

1. osa: "korostaa, että komission jatkama pakettipalvelujen yhdenmukaistaminen ei saa 

johtaa jakelijoiden sosiaalisen suojelun ja työehtojen heikentymiseen" 

2. osa: "riippumatta heidän ammattiasemastaan kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

varmistamaan, että tämän alan työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan, kun on kyse 

sosiaaliturvajärjestelmään kuulumisesta ja oikeudesta osallistua työtaistelutoimiin;" 

3. osa: "korostaa, että sosiaaliturvan järjestäminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan;" 

 
§ 47 

1. osa: "katsoo, että verotuksen koordinointia on lisättävä ja samalla on otettava 

asianmukaisesti huomioon kansallinen toimivalta, jotta voidaan estää markkinoiden 

vääristyminen, veron kiertäminen ja verovilppi ja luoda aidot eurooppalaiset 

digitaalimarkkinat;" 

2. osa: "toteaa, että tähän kuuluu yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan käyttöön ottaminen 

koko unionissa;" 

 
§ 59 

1. osa: teksti ilman sanoja "yhdenmukaistettu ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 63 

1. osa: "toteaa painokkaasti, että audiovisuaalisia mediapalveluja koskevassa direktiivissä 

vahvistettu alkuperämaaperiaate on välttämätön edellytys sille, että audiovisuaalista 

sisältöä voidaan tarjota myös rajojen yli pyrittäessä palvelujen yhteismarkkinoihin; 

korostaa samalla, että kyseinen periaate ei estä sosiaalisten ja kulttuuristen 

tavoitteiden saavuttamista eikä se myöskään poista tarvetta muuttaa audiovisuaalisia 

mediapalveluja koskevan direktiivin ohella myös muuta unionin lainsäädäntöä;" 

2. osa: "korostaa, että oikeuspaikkakeinottelun torjumiseksi mainonnan hyödyn 

alkuperämaa, palvelun kieli sekä mainonnan ja sisällön kohdeyleisö olisi 

sisällytettävä kriteereihin, kun määritellään audiovisuaalisen mediapalvelun 

alkuperämaa tai riitautetaan sen määrittely;" 

 
§ 64 

1. osa: "katsoo, että kaikkiin, myös audiovisuaalisen median verkkoalustojen ja 

käyttäjäliittymien tarjoajiin, olisi sovellettava audiovisuaalisia mediapalveluja 

koskevaa direktiiviä siinä määrin kuin on kyse audiovisuaalisista mediapalveluista;" 

2. osa: "korostaa pitävänsä tärkeinä sääntöjä, joilla parannetaan laillisen sisällön ja tiedon 

löydettävyyttä, jotta vahvistetaan median vapautta, moniarvoisuutta ja riippumatonta 

tutkimusta sekä taataan kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden turvaavan 

syrjimättömyysperiaatteen noudattaminen; korostaa, että yleishyödyllisen 

audiovisuaalisen sisällön löydettävyyden varmistamiseksi jäsenvaltiot voivat ottaa 

käyttöön erityisiä sääntöjä, joilla pyritään kulttuurisen ja kielellisen 

monimuotoisuuden sekä tiedon, mielipiteiden ja tiedotusvälineiden 

monimuotoisuuden säilyttämisen lisäksi myös lasten, nuorten tai vähemmistöjen 

suojeluun ja yleisesti kuluttajien suojeluun; vaatii toimenpiteitä, joilla varmistetaan, 

että audiovisuaaliset mediapalvelut ovat haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten 

käytettävissä; kehottaa komissiota edistämään laillisen audiovisuaalisen 

mediasisällön tarjontaa suosimalla itsenäisiä eurooppalaisia teoksia;" 
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§ 81 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että työllisyys- ja sosiaalipolitiikka soveltuvat 

digitaalisen innovoinnin ja yrittäjyyden tarkoituksiin ja jakamistalouden kasvuun 

sekä sen potentiaaliin tuottaa joustavampia työllistämistapoja; katsoo, että tämä on 

toteutettava selvittämällä uudet työllistämistavat arvioimalla sosiaali- ja 

työllisyyslainsäädännön nykyaikaistamisen tarvetta" 

2. osa: "jotta nykyiset työntekijöiden oikeuksia ja sosiaaliturvaa koskevat järjestelmät 

voidaan säilyttää myös digitaalisessa työelämässä" 

3. osa: "korostaa, että sosiaaliturvan järjestäminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan; 

pyytää komissiota selvittämään näiden alojen parhaat käytänteet unionissa ja 

kansainvälisellä tasolla sekä edistämään tällaisten käytänteiden vaihtamista;" 

 
§ 89 

1. osa: "katsoo, että ohjelmistojen tarjoajien olisi markkinoitava ponnekkaammin käyttäjille 

avoimen lähdekoodin ohjelmistojen turvallisuusetuja ja turvallisuuteen liittyviä 

ohjelmistopäivityksiä;" ilman sanoja "avoimen lähdekoodin ohjelmistojen" 

2. osa: "avoimen lähdekoodin ohjelmistojen" 

3. osa: "kehottaa komissiota tutkimaan koko unionissa koordinoitua haavoittuvuuden 

havaitsemisohjelmaa, mukaan luettuna tunnettujen ohjelmistohaavoittuvuuksien 

korjaaminen, ja soveltamaan sitä suojakeinona ohjelmistohaavoittuvuuksia 

koskevien väärinkäytösten sekä turvallisuuden loukkaamisen ja henkilötietojen 

tietoturvaloukkausten varalta;" 

 
PPE: 

§ 119 

1. osa: "pitää myönteisenä, että muodostetaan Euroopan laajuinen digitaalialan työllisyyttä 

edistävä suuri koalitio, kannustaa yrityksiä liittymään siihen ja kehottaa komissiota 

ja jäsenvaltioita helpottamaan pk-yritysten aktiivista osallistumista;" 

2. osa: "pitää myönteisinä komission ajatuksia nykyaikaisten tietotallennusjärjestelmien 

rakentamisesta julkista sektoria varten sertifioitujen ja tietosuojalainsäädännöllä 

suojattujen pilviteknologioiden ja tekstin- ja tiedonlouhinnan avulla; katsoo, että 

tällaisten teknologioiden käyttäminen edellyttää erityisiä koulutustoimia kirjasto-, 

arkisto- ja dokumentointialalla; kehottaa opettamaan ja käyttämään yhteistyöhön 

perustuvan työskentelyn ja viestinnän digitaalisia muotoja – hyödyntäen ja kehittäen 

CC-lisenssejä – maa- ja kielirajat ylittäen koulutuksessa sekä jatko- ja 

täydennyskoulutuksessa samoin kuin julkisissa tutkimuslaitoksissa sekä edistämään 

niitä hankintamenettelyissä;" 

3. osa: "panee merkille oppisopimuskoulutuksen ratkaisevan roolin;" 

 
ALDE: 

§ 16 

1. osa: "katsoo, että kuluttajien ja yritysten välisiä rajojen yli tehtäviä sopimuksia 

koskevissa komission ehdotuksissa olisi vältettävä riski verkkokauppaan ja 

perinteiseen kauppaan sovellettavien oikeudellisten normien erojen kasvamisesta; 

katsoo, että verkkomyyntiä ja perinteistä myyntiä olisi kohdeltava yhdenmukaisesti 

ja yhdenvertaisesti käyttäen perustana nykyistä korkeatasoista kuluttajansuojaa, 

koska kuluttajat saattaisivat olla sitä mieltä, että oikeudellisten normien eroilla 

pyritään kiistämään heidän oikeuksiaan; edellyttää, että kaikissa uusissa 

ehdotuksissa olisi otettava huomioon Rooma I -asetuksen 6 artikla" 

2. osa: "ja korostaa, että komissio kaavailee koko kuluttajasäännöstön toimivuuden ja 

tuloksellisuuden arviointia (REFIT) vuodelle 2016; kehottaa komissiota pohtimaan 

tässä yhteydessä sitä, voidaanko sen suunnittelemat tavaroita koskevat ehdotukset 

käsitellä samaan aikaan REFIT-ohjelman kanssa;" 
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§ 35 

1. osa: teksti ilman sanoja "tiettyyn jäsenvaltioon" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 71 

1. osa: "arvostaa komission aloitetta verkkoalustojen asemaa digitaalitaloudessa koskevasta 

analyysista osana digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa, koska se vaikuttaa 

useisiin tuleviin lainsäädäntöehdotuksiin; katsoo, että analyysissa olisi pyrittävä 

selvittämään erityisten liiketoiminta-alojen todennetut ja hyvin määritellyt ongelmat 

sekä kuluttajansuojan mahdolliset puutteet ja tehtävä ero verkkopalvelujen ja niiden 

tarjoajien välillä;" 

2. osa: "korostaa, että kulttuurihyödykkeitä ja etenkin audiovisuaalista mediaa käsitteleviä 

alustoja on kohdeltava erityisellä tavalla, jolla varmistetaan kulttuuri-ilmaisujen 

moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä tehdyn Unescon yleissopimuksen 

noudattaminen;" 

 
S&D: 

§ 31 

1. osa: "katsoo, että tavaroiden ja palvelujen saatavuuden parantamiseksi tarvitaan 

kunnianhimoisia ja kohdennettuja toimia ja että on erityisesti poistettava 

perusteettomat maarajoitukset ja kohtuuton hintasyrjintä maantieteellisen sijainnin 

tai kansallisuuden perusteella, sillä ne johtavat usein monopolien syntymiseen" 

2. osa: "ja siihen, että kuluttajat turvautuvat laittomaan sisältöön" 

 
§ 73 

1. osa: teksti ilman sanoja "tulevaisuudessa ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
GUE/NGL: 

§ 82 

1. osa: teksti ilman sanoja "tukea julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä ja 

vuoropuhelua voimassa olevan unionin lainsäädännön mukaisesti," (kolmas 

luetelmakohta) 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 87 

1. osa: "katsoo, että digitaalisia palveluja, datavetoista teknologiaa, tieto- ja 

viestintätekniikkaa, maksujärjestelmiä, olennaista infrastruktuuria ja verkkoja 

koskevan luottamuksen ja turvallisuuden varmistaminen edellyttää lisäresursseja" 

2. osa: "sekä Euroopan verkkoturvallisuusalan ja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä 

etenkin tutkimuksen saralla, johon kuuluvat Horisontti 2020 -ohjelma sekä julkisen 

ja yksityisen sektorin kumppanuudet; tukee julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksia tällä alalla koskevien parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden 

välillä;" 

 
§ 92 

1. osa: "muistuttaa, että salaus ja muut välineet ovat hyödyllisiä kansalaisille ja yrityksille, 

sillä niillä voidaan turvata yksityisyys ja vähintään perustasoinen tietoturvallisuus;" 

2. osa: "tuomitsee sen, että salausta voidaan käyttää myös rikollisiin tarkoituksiin;" 
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EFDD: 

§ 34 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja määrittelemään suppeasti tapaukset, joissa syrjintä on 

perusteltua palveludirektiivin 20 artiklan 2 kohdan nojalla, jotta voidaan selvittää" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 53 

1. osa: "korostaa, että Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) on otettava 

käyttöön menestyksekkäästi, jotta investointeja voidaan hyödyntää mahdollisimman 

hyvin kohdentamalla ne korkeamman riskiprofiilin hankkeisiin, edistämällä talouden 

elpymistä ja kasvua sekä kannustamalla yksityisten investointien tekemiseen muun 

muassa mikrorahoituksen ja riskipääoman avulla, jotta voidaan tukea innovatiivisia 

yrityksiä niiden kehittämisen eri rahoitusvaiheissa;" 

2. osa: "korostaa, että markkinoiden toimintapuutteita koskevissa tapauksissa on 

hyödynnettävä täysipainoisesti digitaalisiin investointeihin jo saatavilla olevia 

julkisia varoja ja mahdollistettava siten unionin ohjelmien, kuten Horisontti 2020 

-ohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen, sekä muiden asianomaisten 

rakennerahastojen ja muiden välineiden (mukaan luettuina yhteisöperusteiset 

hankkeet ja ohjeiden mukainen valtiontuki) synergia, jotta suuremmissa ja 

pienemmissä kunnissa voidaan edistää julkisia WLAN-verkkoja, koska tämä on 

osoittanut välttämättömäksi alueellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen yhdentymisen 

sekä koulutuksen kannalta;" ilman sanoja "markkinoiden toimintapuutteita 

koskevissa tapauksissa" 

3. osa: "markkinoiden toimintapuutteita koskevissa tapauksissa" 

 
§ 62 

1. osa: "korostaa audiovisuaalisten medioiden kahtalaisuutta, sillä ne ovat sosiaalinen 

voimavara, kulttuurituote ja taloushyödyke; katsoo, että Euroopan media-alan 

tulevan sääntelyn tarve kumpuaa pyrkimyksestä varmistaa audiovisuaalisen median 

monimuotoisuus ja edistää sitä, vahvistaa tiukat normit alaikäisten ja kuluttajien 

sekä henkilötietojen suojelemiseksi, luoda oikeudenmukaiset kilpailuedellytykset" 

2. osa: "ja lisätä joustavuutta määrällistä ja kaupallista viestintää koskevien sääntöjen 

suhteen" 

 


