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Muudatusettepanek 1
Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, kui oluline on 
jaekaubandussektor, mis annab ligi 15% 
kõikidest töökohtadest ELis, nii oskus- kui 
ka lihttöölistele, ning rõhutab eriti selle 
tähtsust noorte jaoks; märgib samuti, et 
selle sektoriga on seotud 29% kõikidest 
ettevõtetest ELis, sealhulgas väga suur osa 
VKEdest;

1. märgib, kui oluline on 
jaekaubandussektor, mis annab ligi 15% 
kõikidest töökohtadest ELis, nii oskus- kui 
ka lihttöölistele, ning rõhutab eriti selle 
tähtsust noorte jaoks; tunnustab komisjoni 
lähenemisviisi, mille kohaselt võib lihtsam 
liikumine aidata kaasa sektori 
majanduskasvule, kuid rõhutab siiski, et 
piiriülest tööhõivet ei tohi käsitleda kriisi 
vastu võitlemise lahendusena; märgib 
samuti, et selle sektoriga on seotud 29% 
kõikidest ettevõtetest ELis, sealhulgas väga 
suur osa VKEdest;

Or. de

Muudatusettepanek 2
Andrea Cozzolino

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, kui oluline on 
jaekaubandussektor, mis annab ligi 15% 
kõikidest töökohtadest ELis, nii oskus- kui 
ka lihttöölistele, ning rõhutab eriti selle 
tähtsust noorte jaoks; märgib samuti, et 
selle sektoriga on seotud 29% kõikidest 
ettevõtetest ELis, sealhulgas väga suur osa 
VKEdest;

1. märgib, kui oluline on 
jaekaubandussektor, mis annab ligi 15% 
kõikidest töökohtadest ELis, nii oskus- kui 
ka lihttöölistele, ning rõhutab eriti selle 
tähtsust noorte jaoks; märgib samuti, et 
selle sektoriga on seotud 29% kõikidest 
ettevõtetest ELis, sealhulgas väga suur osa 
VKEdest. Seega on vaja konkreetsemaid 
sekkumismeetmeid, et tugevdada ja 
edendada kvaliteetset tööhõivet selles 
sektoris;
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Or. it

Muudatusettepanek 3
Milan Cabrnoch

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. toonitab, et jaemüüjad pakuvad 
kaupade ja teenuste ostuks ja müügiks 
eripalgelisi ja ajakohaseid viise, mis 
aitavad laiendada tarbijate valikut ja 
suurendada tööhõivevõimaluste 
paindlikkust, eriti noorte ja pikaajaliselt 
töötute jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et eri poliitikavaldkondade 
tõhusa koordineerimise abil on vaja luua 
ühtne ja terviklik tegevuskava, mis 
edendaks võrdväärselt 
jaekaubandussektori majanduslikku, 
sotsiaalset ja keskkonnaalast võimekust, 
oleks suunatud strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide saavutamisele ning 
pööraks erilist tähelepanu kvaliteetsete ja 
jätkusuutlike töökohtade säilitamisele 
ning loomisele;

Or. el
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Muudatusettepanek 5
Andrea Cozzolino

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et majanduslanguse 
tagajärjel on sektoris, kaasa arvatud 
suurtes turustuskettides, töökohtade arv 
oluliselt vähenenud ning nad on olnud 
sunnitud rohkem kehtestama lühendatud 
tööajaga töötamist. Mõned 
rahvusvahelised ettevõtted on, isegi kui 
neil on säilinud positiivne kasumlikkus, 
kasutanud kriisi ettekäändena selleks, et 
vähendada töötajate arvu, suurendada 
töökoormust, võtta kasutusele 
palgatoetusvahendid ja lühendatud 
tööaeg;

Or. it

Muudatusettepanek 6
Milan Cabrnoch

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toonitab, et on oluline kõrvaldada 
ebakõla tööjõu oskuste ja 
jaekaubandussektori nõudmiste vahel, et 
edendada tööhõivet, eriti noorte, 
pikaajaliste töötute, vanemate töötajate ja 
puuetega inimeste seas, samuti tuleks
kaaluda vajadust oskusi regulaarselt 
täiendada, mis võimaldaks töötajatel täita 
innovatsioonist tulenevaid uusi ülesandeid;

2. toonitab, et kõrvaldada tuleb ebakõla 
tööjõu oskuste ja jaekaubandussektori 
nõudmiste vahel, pannes põhirõhku 
riikidele, kus noorte töötuse tase on kõrge,
selleks et edendada tööhõivet, eriti noorte, 
pikaajaliste töötute, vanemate töötajate ja 
puuetega inimeste seas, samuti et kaaluda 
vajadust oskusi regulaarselt täiendada, mis 
võimaldaks töötajatel täita innovatsioonist 
tulenevaid uusi ülesandeid ja vastata 
paremini tööturu vajadustele;

Or. en
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Muudatusettepanek 7
Karima Delli

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toonitab, et on oluline kõrvaldada 
ebakõla tööjõu oskuste ja 
jaekaubandussektori nõudmiste vahel, et 
edendada tööhõivet, eriti noorte, 
pikaajaliste töötute, vanemate töötajate ja 
puuetega inimeste seas, samuti tuleks 
kaaluda vajadust oskusi regulaarselt
täiendada, mis võimaldaks töötajatel täita 
innovatsioonist tulenevaid uusi ülesandeid;

2. toonitab, et kõrvaldada tuleb ebakõla 
ebakõla tööjõu oskuste ja 
jaekaubandussektori nõudmiste vahel, 
tegeledes põhjalikult töötingimuste 
parandamisega, et soodustada töökohtade 
loomist, eriti noorte, pikaajaliste töötute, 
vanemate töötajate ja puuetega inimeste 
jaoks, samuti tuleks kaaluda vajadust 
oskusi täiendada elukestva õppe kaudu, 
mis võimaldaks töötajatel täita 
innovatsioonist tulenevaid uusi ülesandeid;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toonitab, et on oluline kõrvaldada 
ebakõla tööjõu oskuste ja 
jaekaubandussektori nõudmiste vahel, et 
edendada tööhõivet, eriti noorte, 
pikaajaliste töötute, vanemate töötajate ja 
puuetega inimeste seas, samuti tuleks 
kaaluda vajadust oskusi regulaarselt 
täiendada, mis võimaldaks töötajatel täita 
innovatsioonist tulenevaid uusi ülesandeid;

2. toonitab, et kõrvaldada tuleb ebakõla 
ebakõla tööjõu oskuste ja 
jaekaubandussektori nõudmiste vahel, et 
edendada tööhõivet, eriti noorte, 
pikaajaliste töötute, vanemate töötajate ja 
puuetega inimeste seas, samuti tuleks 
kaaluda vajadust oskusi regulaarselt 
täiendada, mis võimaldaks töötajatel täita 
innovatsioonist tulenevaid uusi ülesandeid; 
rõhutab sellega seoses ka tööandja 
kohustust valmistada töötajaid 
korrapäraselt ette sektoris toimuvateks 
muudatusteks ja uuendusteks;
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Or. de

Muudatusettepanek 9
Andrea Cozzolino

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toonitab, et on oluline kõrvaldada 
ebakõla tööjõu oskuste ja 
jaekaubandussektori nõudmiste vahel, et 
edendada tööhõivet, eriti noorte, 
pikaajaliste töötute, vanemate töötajate ja 
puuetega inimeste seas, samuti tuleks 
kaaluda vajadust oskusi regulaarselt 
täiendada, mis võimaldaks töötajatel täita 
innovatsioonist tulenevaid uusi ülesandeid;

2. toonitab, et kõrvaldada tuleb ebakõla 
ebakõla tööjõu oskuste ja 
jaekaubandussektori nõudmiste vahel, et 
edendada tööhõivet, eriti noorte, 
pikaajaliste töötute, vanemate töötajate ja 
puuetega inimeste seas, samuti tuleks 
kaaluda vajadust oskusi regulaarselt 
täiendada, mis võimaldaks töötajatel täita 
innovatsioonist tulenevaid uusi ülesandeid 
või pidada traditsioonilisi ameteid, millest 
on puudus;

Or. it

Muudatusettepanek 10
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib, et selles kontekstis ning selles 
konkreetses sektoris täheldatud oskuste 
mittevastavuse probleemiga tõhusalt 
võitlemise nimel peavad sektori 
kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete vajaduste 
selgelt kindlaks määramisel osalema 
aktiivselt kõik sidusrühmad, sealhulgas 
tööturu osapooled ja ettevõtted;

Or. el
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Muudatusettepanek 11
Andrea Cozzolino

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on seisukohal, et töötasu 
jaekaubandussektoris on üldjuhul 
madalam teiste sektorite keskmisest 
töötasust, ning et see tekitab puudust 
oskustöötajatest, sest madalad töötasud 
heidutavad kõrgelt kvalifitseeritud 
töötajaid sellesse sektorisse jäämast ja 
pidamast seda sektoriks, kus oleks 
võimalik karjääri teha. Seepärast 
soovitavad liikmesriigid ja ettevõtted 
tungivalt kehtestada alati kokkuleppel 
sotsiaalpartneritega sektoris palgad, mis 
võimaldaksid inimväärset äraelamist;

Or. it

Muudatusettepanek 12
Andrea Cozzolino

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. mõistab hukka sektoris levinud 
nähtuse, et noorte osakaal töötajate 
hulgas on suur ja töötajate vahetuvad, et 
on tavaks võtta tööle noori väikeste 
tööjõukuludega ja paindlike 
töölepingutega, selleks et kohe, kui 
töötajad saavad vanemaks, nad välja 
vahetada, ainult selleks, et vältida alalist 
töölepingut, mis on kulukam. Palub 
liikmesriikidel kehtestada kavad, mis 
näeksid ette maksusoodustused vanemate 
töötajate koolitamise ja kutsealase 
ümberõppe jaoks. Rõhutab kiireloomulist 
vajadust toetada seda sektorit, et pakkuda 
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stabiilse ja inimväärse tööhõive 
võimalusi;

Or. it

Muudatusettepanek 13
Emer Costello

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et on vaja paremini kasutada 
ELi tasandil olemasolevaid vahendeid, et 
toetada struktureeritud partnerlussuhteid 
koolitajate ja ettevõtjate vahel, sealhulgas 
valdkondlikke oskusühendusi programmi 
„Erasmus kõigile” raames; julgustab 
arendama koolide ja ettevõtete vahelisi 
partnerlussuhteid, näiteks duaalseid 
koolitussüsteeme praktikantidele Euroopa 
Õpipoisiõppe Liidu toel;

3. rõhutab, et on vaja paremini kasutada 
ELi tasandil olemasolevaid ja kavandatud 
vahendeid, et toetada struktureeritud 
partnerlussuhteid koolitajate ja ettevõtjate 
vahel, sealhulgas valdkondlikke 
oskusühendusi programmi „Erasmus 
kõigile” raames ja Euroopa 
noortegarantiid; julgustab arendama 
koolide ja ettevõtete vahelisi 
partnerlussuhteid, näiteks duaalseid 
koolitussüsteeme praktika jaoks Euroopa 
Õpipoisiõppe Liidu toel;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Andrea Cozzolino

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on seisukohal, et sektorit 
iseloomustab suur paindlikkus tähtajaliste 
töölepingutega või ajutise töö 
vahendamise tööbüroode kaudu isegi 
tavapärase tegevuse jaoks ja töötamisega 
riiklikel pühadel ja pühapäeval, öötööga 
ja hilisõhtuni töötamisega, millel on 
rasked tagajärjed tervisele ja 
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ühiskondlikule elule.
Liikmesriikidel palutakse võtta vastu 
ranged õigusaktid pühapäevaste ja 
hilisõhtuste lahtiolekuaegade kohta 
jaekaubandussektoris, et parandada 
töötajate töö ja eraelu vahelist tasakaalu, 
ning tagada, et selle sektori VKEd 
suudaksid ellu jääda.
Palutakse ühtlasi liikmesriikidel ja 
sotsiaalpartneritel näha ette, et 
pühapäeval töötamine oleks alati 
vabatahtlik, adekvaatselt tasustatud, selle 
vastukaaluks antaks kompenseerivat 
puhkust ning see oleks aasta ringi 
piiratud, ning kõik erandid oleksid 
nõuetekohaselt põhjendatud;

Or. it

Muudatusettepanek 15
Andrea Cozzolino

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. kutsub sotsiaalturu osapooli üles 
võtma mudeliks arvukaid kokkuleppeid 
ettevõtte tasandil, kus on edendatud 
töögraafikute haldamist töötajate endi 
poolt nii, et töötajad saaksid planeerida 
erakorralist tööaega või ületunnitööd mitu 
nädalat ette, selle asemel et neilt nõutaks 
tööle tulemist lühikese etteteatamisega, 
ning et see võimaldaks isiklikest 
vajadustest lähtuvalt valida tavapärasest 
töökohast erinevaid müügipunkte;

Or. it

Muudatusettepanek 16
Milan Cabrnoch
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Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab, et innovaatilised VKEd, mis 
rahuldavad uusi turuvajadusi ja edendavad 
keskkonnasõbralikku tegevust, leiaksid 
rohkem toetust ja julgustust;

4. nõuab, et innovaatilised VKEd, mis 
rahuldavad uusi turuvajadusi, leiaksid 
rohkem toetust ja julgustust, et suurendada 
ELi jaekaubandussektori 
konkurentsivõimet, alandada 
tarbijahindu, parandada teenuste 
kvaliteeti ja luua uusi töövõimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab, et innovaatilised VKEd, mis 
rahuldavad uusi turuvajadusi ja edendavad 
keskkonnasõbralikku tegevust, leiaksid 
rohkem toetust ja julgustust;

4. nõuab, et VKEd, eelkõige innovaatilised 
VKEd, mis rahuldavad uusi turuvajadusi ja 
edendavad keskkonnasõbralikku tegevust, 
leiaksid rohkem toetust ja julgustust;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Karima Delli

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab, et innovaatilised VKEd, mis 
rahuldavad uusi turuvajadusi ja edendavad 
keskkonnasõbralikku tegevust, leiaksid 
rohkem toetust ja julgustust;

4. nõuab, et innovaatilised VKEd, eelkõige 
sotsiaalmajanduse VKEd, mis rahuldavad 
uusi turuvajadusi ja suurenevaid 
sotsiaalseid vajadusi ning edendavad 
keskkonnasõbralikku tegevust, leiaksid 
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rohkem toetust ja julgustust;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Andrea Cozzolino

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab, et innovaatilised VKEd, mis 
rahuldavad uusi turuvajadusi ja edendavad 
keskkonnasõbralikku tegevust, leiaksid 
rohkem toetust ja julgustust;

4. nõuab, et innovaatilised VKEd ja 
ühistud, mis rahuldavad uusi turuvajadusi 
ja edendavad keskkonnasõbralikku ja 
sotsiaalselt vastutustundlikku tegevust, 
leiaksid rohkem toetust ja julgustust;

Or. it

Muudatusettepanek 20
Milan Cabrnoch

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib ära uued olulised suundumused, 
mis muudavad jaeteenuste pakkumise 
tõhusamaks, ning julgustab selliseid 
arenguid toetama, kaasa arvatud digitaalse 
ühtse turu raames; nõuab väiksemate 
jaemüüjate täiendavat toetamist, kuna 
nendel on üldiselt raskem muutuva 
tehnoloogiaga sammu pidada;

5. märgib ära uued olulised suundumused, 
mis muudavad jaeteenuste pakkumise 
tõhusamaks, ning julgustab selliseid 
arenguid ja eriti turu piiriülest arendamist 
toetama, kaasa arvatud digitaalse ühtse turu 
raames; nõuab väiksemate jaemüüjate 
täiendavat toetamist, kuna nendel on 
üldiselt raskem muutuva tehnoloogiaga 
sammu pidada;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Andrea Cozzolino
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Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. annab teada, et suurte turustuskettide 
edasimüüjad on teeninud suurema osa 
kasumist väike- ja mikroettevõtjate arvelt, 
tänu oma võimele kasutada ära 
mastaabisääste, suurendada tootlikkust ja 
pakkuda madalamaid hindu. See tekitab 
murelikkust sotsiaalse ja kohaliku 
ühtekuuluvuse pärast, väikekaupluste 
kadumisega kesklinnaaladelt, 
väiksematest kohtadest ja 
maapiirkondadest kaubandusparkide ja -
keskuste kasuks, mis asuvad linnast 
väljas, mis raskendab juurdepääsu 
esmatarbekaupadele, eelkõige eakate ja 
puudega inimeste jaoks. Selle tõttu on 
kadunud olulisel määral töökohti 
väikestes jaekauplustes. Kutsub komisjoni 
ja liikmesriike üles tagama investeeringud 
ja maksusoodustused sektori VKEde 
toetuseks ning kehtestama ranged 
õigusaktid lahtiolekuaegade korra kohta, 
et tagada aus konkurents;

Or. it

Muudatusettepanek 22
Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. märgib, et deklareerimata töö on 
jaekaubandussektoris tõsine probleem, mis 
kätkeb endas sotsiaalseid riske ning toob 
kaasa madala sissetuleku töötajatele, kes 
jäävad ilma tervisekindlustusest ja 
sotsiaaltoetustest, ning nõuab kehtivate 
sotsiaal- ja tööalaste õigusaktide 

6. märgib, et deklareerimata töö on 
jaekaubandussektoris tõsine probleem, mis 
kätkeb endas sotsiaalseid riske ning toob 
kaasa madala sissetuleku töötajatele, kes 
jäävad ilma tervisekindlustusest ja 
sotsiaaltoetustest, ning avaldab negatiivset 
mõju liikmesriikide rahvamajandusele ja 



PE519.453v01-00 14/18 AM\1002479ET.doc

ET

nõuetekohast rakendamist; tunneb 
heameelt, et komisjon kavatseb alustada 
mitteametliku töötamisega võitlemise 
Euroopa platvormi raames 
jaekaubandussektori sidusrühmadega 
dialoogi, et hinnata mitteametliku 
majanduse mõju töötingimustele ja leida 
ELi lähenemisviis selle vastu võitlemiseks.

Euroopa sotsiaalmudeli rahalisele 
jätkusuutlikkusele ning kahjustab 
sotsiaalhüvitiste ja avalike teenuste 
rahastamist ja tagamist; märgib murega, 
et paljudes liikmesriikides on 
tööinspektsioonides liiga vähe töötajaid;
nõuab kehtivate sotsiaal- ja tööalaste 
õigusaktide nõuetekohast rakendamist ning 
tööjärelevalve edendamist; tunneb 
heameelt, et komisjon kavatseb alustada 
mitteametliku töötamisega võitlemise 
Euroopa platvormi raames 
jaekaubandussektori sidusrühmadega 
dialoogi, et hinnata mitteametliku 
majanduse mõju töötingimustele ja leida 
ELi lähenemisviis selle vastu võitlemiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 23
Andrea Cozzolino

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. märgib, et deklareerimata töö on 
jaekaubandussektoris tõsine probleem, mis 
kätkeb endas sotsiaalseid riske ning toob 
kaasa madala sissetuleku töötajatele, kes 
jäävad ilma tervisekindlustusest ja 
sotsiaaltoetustest, ning nõuab kehtivate 
sotsiaal- ja tööalaste õigusaktide 
nõuetekohast rakendamist; tunneb 
heameelt, et komisjon kavatseb alustada 
mitteametliku töötamisega võitlemise 
Euroopa platvormi raames 
jaekaubandussektori sidusrühmadega 
dialoogi, et hinnata mitteametliku 
majanduse mõju töötingimustele ja leida 
ELi lähenemisviis selle vastu võitlemiseks.

6. märgib, et deklareerimata töö on 
jaekaubandussektoris tõsine probleem, mis 
kätkeb endas sotsiaalseid riske ning toob 
kaasa madala sissetuleku töötajatele, kes 
jäävad ilma tervisekindlustusest ja 
sotsiaaltoetustest, ning nõuab kehtivate 
sotsiaal- ja tööalaste õigusaktide 
nõuetekohast rakendamist; tunneb 
heameelt, et komisjon kavatseb alustada 
mitteametliku töötamisega võitlemise 
Euroopa platvormi raames 
jaekaubandussektori sidusrühmadega 
dialoogi, et hinnata mitteametliku 
majanduse mõju töötingimustele ja leida 
ELi lähenemisviis selle vastu võitlemiseks. 
Oleks soovitav, et tööandjate ühendused 
heidavad oma ridadest välja tööandjad, 
kes kasutavad „mustalt” töötamist;

Or. it
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Muudatusettepanek 24
Andrea Cozzolino

Arvamuse projekt
Punkt 6 – alapunkt 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(1) hindab komisjoni teates üleskutset 
tööohutusele nn arukate ladude 
väljaarendamise kaudu, mis vähendaksid 
õnnetusriski raskete koormate 
transportimisel ühes kõige suurema 
riskiga sektoris, juhtides spetsiaalselt 
tähelepanu tööstressile ja ebaõigest 
tööasendist tingitud lihaskonna ja 
luudega seotud häiretele. Viimati 
nimetatud aspektis palutakse komisjonil 
sekkuda, võttes ammu kõrvalejäetud 
direktiivieelnõu uuesti käsile;

Or. it

Muudatusettepanek 25
Andrea Cozzolino

Arvamuse projekt
Punkt 6 – alapunkt 2 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(2) taunib asjaolu, et kuigi frantsiisiäri 
loetakse tarvilikuks sektori 
majanduskasvu ja tööhõivevõimaluste 
loomise vahendiks, ei kohaldata mõnel 
juhul frantsiisivõtja äriühingu töötajatele 
ärilepinguid, mis kehtivad frantsiisiandja 
äriühingus;

Or. it
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Muudatusettepanek 26
Andrea Cozzolino

Arvamuse projekt
Punkt 6 – alapunkt 3 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(3) on seisukohal, et sotsiaaldialoog 
jaekaubandussektoris on jõudnud 
rahuldavale tasemele, ning seepärast 
hindab kõrgelt komisjoni otsust asutada 
jaekaubanduse konkurentsivõimega 
tegelev alaline töörühm, kuhu kuuluvad 
ELi liikmed ja sidusrühmad;

Or. it

Muudatusettepanek 27
Andrea Cozzolino

Arvamuse projekt
Punkt 6 – alapunkt 4 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(4) avaldab kahetsust, et komisjoni 
teatises ei ole nimetatud sotsiaalset 
dumpingut, mida sektoris esineb ja mis 
paneb mõned rahvusvahelised ettevõtted 
investeerima riikidesse, kus pärsitakse 
ühinemisvabadust ja õigust sõlmida 
kollektiivlepinguid.

Or. it

Muudatusettepanek 28
Milan Cabrnoch

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on seisukohal, et jaeturgu käsitlevad 
õigusaktid peaksid põhinema rohkem 
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tõenditel, eriti mis puudutab vajadust 
uurida ja mõista asjakohaselt õigusaktide 
mõju väikeettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Milan Cabrnoch

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. nõuab meetmeid ELi ja riiklikul 
tasandil, et kaotada kõik ebavajalikud 
reguleerivad piirangud ja haldustõkked, 
mis võivad piirata majanduskasvu, 
innovatsiooni ja töökohtade loomist neis 
sektorites. 

Or. en

Muudatusettepanek 30
Emer Costello

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. märgib, et 2010. aastal ei olnud 
piisavas koguses ja piisavalt kvaliteetne 
toit kättesaadav 8,7% Euroopa elanike 
jaoks; rõhutab, et tähtis on inimväärse töö 
toetamine ja ELi poliitika, mis toetab 
juurdepääsu toiduainete 
jaemüügikauplustele, kus pakutakse 
kvaliteetset ja taskukohast toitu, eelkõige 
ebasoodsamas olukorras olevates 
piirkondades.

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab väikeste ja keskmise 
suurusega jaemüüjate tähtsust linna- ja 
külakeskuste elavdamise ja 
mitmekesistamise jaoks, selliste kaupluste 
tähtsust, mis asuvad näiteks vanurite 
elukohtade läheduses, ja tööhõive tähtsust 
maapiirkondades.

Or. en


