
AM\724879ET.doc PE406.123v02-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

2008/2063(INI)

21.5.2008

MUUDATUSETTEPANEKUD
1–9

Arvamuse projekt
Evelyne Gebhardt
(PE404.819v02-00)

Parlamendi uus roll ja kohustused Lissaboni lepingu rakendamisel
(2008/2063(INI))

Arvamuse koostaja (*): Evelyne Gebhardt

(*) Menetlus kaasatud komisjonide osalusel – kodukorra artikkel 47



PE406.123v02-00 2/7 AM\724879ET.doc

ET

AM_Com_NonLegOpinion



AM\724879ET.doc 3/7 PE406.123v02-00

ET

Muudatusettepanek 1
Othmar Karas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab, et Euroopa Liidu lepingu artikli 
2 lõikes 3 Lissaboni lepingu versioonis on 
siseturu loomise eesmärgi saavutamine 
edaspidi seotud sotsiaalse ning
ökoloogilise tagapõhjaga horisontaalsete 
eesmärkidega, nagu säästlik areng, 
„kõrge konkurentsivõimega sotsiaalne 
turumajandus, mille eesmärk on 
saavutada täielik tööhõive ja sotsiaalne 
progress“, keskkonnakaitse ning 
keskkonnakvaliteedi parandamine;

2. toetab Lissaboni lepingut kogu 
südamest ja võtab eelkõige teadmiseks:

– eesmärgi luua siseturg, mis on seotud 
sotsiaalse ning ökoloogilise erinevuse 
horisontaalsete elementidega;

– siseturu, majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse, tarbijakaitse 
ja ühised ohutusprobleemid rahvatervise 
küsimustes põhiliste 
tegevusvaldkondadena, milles Euroopa 
Liit ja liikmesriigid pädevust jagavad;
– tähenduse, mille sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine 
omandab;
– üleskutse liikmesriikidele teha 
jõupingutusi teenuste valdkonna 
edasiseks liberaliseerimiseks, niivõrd kui 
nende üldine majanduslik olukord ning 
asjaomased majandusharud seda 
lubavad;
– konkurentsipoliitika kui kujundava 
vahendi, mis hoolitseb selle eest, et 
siseturg toimib, aga ei ole omaette 
eesmärk;
– austuse riiklike, piirkondlike ning 
kohalike ametiasutuste vastu 
üldhuviteenuste valdkonnas;
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– nii Euroopa Liidu ainupädevuse 
tolliliidu valdkonnas kui ka Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu õigusloomega 
seotud volitused seoses tollikoostöö 
laiendamise meetmetega;

Or. de

Muudatusettepanek 2
Othmar Karas

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. võtab teadmiseks protokolli sisseturu 
ning konkurentsi kohta ja kinnitab sellega 
seoses veelkord, et konkurentsipoliitika on 
vahend siseturu toimimiseks, kuid siiski 
mitte omaette eesmärk;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 3
Othmar Karas

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb lisaks sellele heameelt, et 
Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
artikli 2c lõikes 2 Lissaboni lepingu 
versioonis on muu hulgas siseturgu, 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, 
tarbijakaitset ja ühiseid ohutusprobleeme 
rahvatervise küsimustes nimetatud 
võrdõiguslike põhivaldkondadena, milles 
liit ja liikmesriigid pädevust jagavad;

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 4
Othmar Karas

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab laiemalt tarbijakaitse tähendust 
läbiva ülesandena liidu ülejäänud poliitika 
määratlemisel ning rakendamisel, nagu on 
rõhutatud Euroopa Ühenduse asutamis-
lepingu artiklis 6a Lissaboni lepingu 
versioonis;

5. rõhutab laiemalt tarbijakaitse tähendust 
läbiva ülesandena liidu ülejäänud poliitika 
määratlemisel ning rakendamisel; 

Or. de

Muudatusettepanek 5
Othmar Karas

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. võtab teadmiseks liikmesriikidele 
vastavalt Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artiklile 53 Lissaboni 
lepingu versioonis tehtud üleskutse teha 
jõupingutusi teenuste valdkonna 
edasiseks liberaliseerimiseks, niipalju kui 
majanduslik olukord ning vastava 
majandusharu seisukord seda lubavad;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 6
Barbara Weiler

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. ootab liikmesriikide parlamentidelt, et 
nad subsidiaarsuse põhimõtte tähenduses 
oma vastutusega liberaliseerimise 
sotsiaalsel kujundamisel toime tuleksid; 

Or. de

Muudatusettepanek 7
Othmar Karas

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. toetab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
õigusloomepädevust üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste valdkonnas vastavalt 
Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
artiklile 16 Lissaboni lepingu versioonis, 
võttes eriti arvesse nende tähendust 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
edendamisel; rõhutab diskretsiooni, mille 
riiklikud, piirkondlikud ning kohalikud 
ametiasutused saavad vastavalt 
protokollile üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste kohta;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 8
Othmar Karas

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. rõhutab lisaks sellele, et vastavalt 
Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
artikli 2b lõikele 1 Lissaboni lepingu 

välja jäetud
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versioonis jääb Euroopa Liidule 
ainupädevus tolliliidu valdkonnas; 
rõhutab Euroopa Parlamendi ning 
nõukogu õigusloomepädevust tollikoostöö 
meetmete väljakujundamisel vastavalt 
Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
artiklile 27a Lissaboni lepingu versioonis;

Or. de

Muudatusettepanek 9
Othmar Karas

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. toetab nii subsidiaarsuse põhimõtte 
tugevdamist ja täpsemat määratlust kui ka 
riikide parlamentide kaasamist 
õigusloomeprotsessi vastavalt Euroopa 
Liidu lepingu artiklile 8c Lissaboni 
lepingu versioonis seoses protokolliga 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamise kohta ning 
protokolliga riikide parlamentide rolli 
kohta Euroopa Liidus;

9. toetab nii subsidiaarsuse põhimõtte 
tugevdamist ja täpsemat määratlust kui ka 
riikide parlamentide kaasamist 
õigusloomeprotsessi; 

Or. de
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