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Tarkistus 1
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että sisämarkkinoilla 
toimii erilaisia yrityksiä, mukaan lukien 
yhteisötalouden yritykset (eli 
osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, 
yhdistykset ja säätiöt) ja että 
sisämarkkinoiden yritykset ja erityisesti 
yhteisötalouden yritykset eivät pyri 
ainoastaan taloudelliseen hyötyyn, vaan 
osallistuvat yhteiskuntaan taloudellista 
toimintaa laajemmin, 

Or. en

Tarkistus 2
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
sisämarkkinoiden yritysten joukossa 
yhteisötalouden yritykset (mukaan lukien 
osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, 
yhdistykset ja säätiöt) ovat osoittautuneet 
erityisen sinnikkäiksi talouskriisin aikana 
ja edistäneet siten osaltaan kestävää 
työllisyyttä ja kasvua,

Or. en

Tarkistus 3
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että sisämarkkinat voidaan ja 
ne pitäisi käynnistää uudelleen, jotta 
eurooppalaisille yrityksille, työntekijöille 
ja kuluttajille voidaan tarjota enemmän 
kasvua sekä enemmän ja parempia 
työpaikkoja;

1. toteaa, että kriisin taloudelliset ja 
sosiaaliset kustannukset ovat paljon 
suuremmat kuin järkevän sääntelyn 
toimintaohjelman, palveludirektiivin 
saattamisen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja uusien, 
liiketoimintaystävällisen ympäristön 
luomiseen EU:ssa pyrkivien hankkeiden 
tuomat oletetut tai väitetyt säästöt; 
korostaa, että kaikki sisämarkkinoiden 
toimenpidepakettiin sisältyvät ehdotukset 
edellyttävät aivan ensiksi niiden 
sosiaalisen vaikutuksen ja seurausten 
kunnollista arviointia;

Or. en

Tarkistus 4
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että sisämarkkinat voidaan ja ne 
pitäisi käynnistää uudelleen, jotta 
eurooppalaisille yrityksille, työntekijöille 
ja kuluttajille voidaan tarjota enemmän 
kasvua sekä enemmän ja parempia 
työpaikkoja;

1. katsoo, että sisämarkkinat voidaan ja ne 
pitäisi käynnistää uudelleen ja saattaa 
päätökseen, jotta edistetään edelleen 
Euroopan kilpailukykyä ja tuottavuutta ja 
jotta eurooppalaisille yrityksille, 
työntekijöille ja kuluttajille voidaan tarjota 
enemmän kasvua sekä enemmän ja 
parempia työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 5
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
1 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että sisämarkkinat voidaan ja ne 
pitäisi käynnistää uudelleen, jotta 
eurooppalaisille yrityksille, työntekijöille 
ja kuluttajille voidaan tarjota enemmän 
kasvua sekä enemmän ja parempia 
työpaikkoja;

1. katsoo, että sisämarkkinat voidaan ja ne 
pitäisi käynnistää uudelleen, jotta 
eurooppalaisille yrityksille voidaan tarjota 
enemmän kasvua, työntekijöille enemmän 
ja parempia työpaikkoja sekä kuluttajille 
enemmän valinnanvaraa, alhaisempia 
hintoja ja riittävää suojelua;

Or. en

Tarkistus 6
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että sisämarkkinat voidaan ja ne 
pitäisi käynnistää uudelleen, jotta 
eurooppalaisille yrityksille, työntekijöille 
ja kuluttajille voidaan tarjota enemmän
kasvua sekä enemmän ja parempia
työpaikkoja;

1. katsoo, että sisämarkkinat voidaan ja ne 
pitäisi käynnistää uudelleen, jotta 
eurooppalaisille yrityksille, työntekijöille 
ja kuluttajille voidaan tarjota kestävää 
kasvua sekä vihreämpiä työpaikkoja siten, 
että painopiste on työntekijöiden 
riittävässä sosiaaliturvassa;

Or. en

Tarkistus 7
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että sisämarkkinat voidaan ja ne 
pitäisi käynnistää uudelleen, jotta 
eurooppalaisille yrityksille, työntekijöille 
ja kuluttajille voidaan tarjota enemmän 
kasvua sekä enemmän ja parempia 
työpaikkoja;

1. katsoo, että sisämarkkinat voidaan ja ne 
pitäisi käynnistää uudelleen, jotta 
eurooppalaisille yrityksille, työntekijöille 
ja kuluttajille voidaan tarjota enemmän 
kasvua sekä enemmän ja parempia 
työpaikkoja; katsoo tähän liittyen, että 
sisämarkkinoihin on sisällytettävä EU 
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2020 -strategian kolme toisiaan tukevaa 
pilaria, jotta ne voivat saavuttaa 
tavoitteensa;

Or. en

Tarkistus 8
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että vapaaseen ja 
oikeudenmukaiseen kilpailuun perustuvat 
sisämarkkinat ovat EU:n 
talousuudistuksen hyvin tärkeä tavoite ja 
ne merkitsevät keskeistä kilpailuetua 
Euroopan unionille globaalissa 
taloudessa;

Or. en

Tarkistus 9
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että komission on kytkettävä 
perusoikeudet kaikkeen 
yhtenäismarkkinoihin liittyvään 
lainsäädäntöön; katsoo, että näin 
varmistettaisiin, että 
yhtenäismarkkinoihin liittyvien 
taloudellisten perusoikeuksien 
toteutuminen ei haittaisi 
työehtosopimusneuvottelu- ja 
lakko-oikeuksia sellaisina kuin ne on 
määritelty kansallisessa lainsäädännössä;

Or. en
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Tarkistus 10
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää valitettavana, ettei 
sisämarkkinoiden lainsäädännössä 
tunnusteta täysin yrittäjyyden eri muotoja 
– mukaan lukien yhteisötalouden yritykset 
(eli osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, 
yhdistykset ja säätiöt), jotka ovat 
osoittautuneet erityisen sinnikkäiksi 
talouskriisin aikana, ja kehottaa 
komissiota korjaamaan tilanteen;

Or. en

Tarkistus 11
Traian Ungureanu

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että kaiken edun saamiseksi 
sisämarkkinoiden toteutumisesta olisi 
työvoiman liikkuvuudelle annettava 
ensisijainen asema tulevien toimien 
kehittämisessä EU:n tasolla;

Or. en

Tarkistus 12
Françoise Castex

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää mielenkiintoisena komission 
tiedonantoa sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketista sekä siihen sisältyvää 
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globaalia lähestymistapaa 
sisämarkkinoiden tasapainottamiseksi 
yritysten ja kansalaisten välillä sekä 
päätöksentekoprosessin avoimuuden 
parantamiseksi; tähdentää, että tällä 
lähestymistavalla pyritään takaamaan 
paras mahdollinen tasapaino tiedonannon 
kolmen osan ehdotusten välillä;

Or. en

Tarkistus 13
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että kansalaisten luottamus 
sisämarkkinoihin on heikko, sillä niistä 
puuttuu asianmukainen sosiaalinen 
ulottuvuus; huomauttaa, että kriisin 
osasyynä oli rahoituksen liian suopea ja 
kevyt sääntely myös rahoituspalveluiden 
toimintasuunnitelman yhteydessä; kritisoi 
voimakkaasti sitä, että aiemman 
sisämarkkinastrategian sääntelyn 
purkamiseen perustuva lähestymistapa 
vaikuttaa edelleen useisiin 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 
ehdotuksiin huolimatta tällaisen 
liberalisointipolitiikan selvästi kielteisistä 
sosiaalisista seurauksista;

Or. en

Tarkistus 14
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että sisämarkkinoiden 
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kehittyminen, yhdentyminen ja 
syveneminen edelleen lujittaa entisestään 
Euroopan sosiaalista markkinataloutta, 
luo enemmän ja parempia työpaikkoja 
sekä yritysystävällisemmän ympäristön;

Or. en

Tarkistus 15
Traian Ungureanu

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. katsoo, että työntekijöiden, pääoman 
ja palvelujen vapaa liikkuminen olisi 
pantava täysimääräisesti täytäntöön ja 
tätä olisi tuettava sekä EU:n että 
jäsenvaltioiden tasolla, jotta voidaan 
saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian 
enemmän ja parempia työpaikkoja sekä 
talouskasvua koskevat tavoitteet ja 
vauhdittaa sisämarkkinakäsitteeseen 
liittyvien oikeuksien toteutumista; 

Or. en

Tarkistus 16
Françoise Castex

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että ehdotusten välinen 
tasapaino edellyttää ehdotettuja 
suuntaviivoja koskevaa alakohtaista 
lähestymistapaa (energia, liikenne, 
teknologiset innovaatiot, yritysten ja 
työntekijöiden oikeusvarmuus jne.) sekä 
kaikilla kyseisillä aloilla järjestettäviä 
neuvotteluja;
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Or. en

Tarkistus 17
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. vastustaa komission suunnitelmia 
vapauttaa edelleen yrityspalveluja 
(esimerkiksi logistiikan, laitteiden hoidon, 
markkinoinnin ja mainonnan aloilla) 
sekä palveluhankintoja palvelujen 
sisämarkkinoiden saattamiseksi 
päätökseen; korostaa, että komission 
aikomus kehittää palvelujen 
sisämarkkinoita edelleen 
palveludirektiivin keskinäisen 
arviointiprosessin perusteella edistää 
todennäköisesti sääntelyn vapauttamista 
edelleen, sillä tällaisessa keskinäisessä 
arvioinnissa keskitytään pääasiassa 
palveluntarjoajia koskevien olemassa 
olevien vaatimusten poistamiseen, kun 
taas direktiivin saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä aiheutuviin 
sosiaalisiin vaikutuksiin ei kiinnitetä tässä 
prosessissa mitään huomiota;

Or. en

Tarkistus 18
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että pk-yritykset ovat Euroopan 
talouden perusta ja työpaikkojen luomisen, 
työllisyyden, talouskasvun ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tärkein tekijä 
Euroopassa; korostaa, että pk-yritysten 

2. katsoo, että pk-yritykset ovat Euroopan 
talouden perusta ja kestävien ja 
laadukkaiden työpaikkojen luomisen, 
työllisyyden, talouskasvun ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tärkein tekijä 
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pääsyä ja osallistumista sisämarkkinoille 
on selvästi parannettava muun muassa 
poistamalla kaikki vuoden 2010 
digitaalistrategiassa mainitut esteet 
sähköisen kaupankäynnin edistämiselle;

Euroopassa; korostaa, että pk-yritysten 
pääsyä ja osallistumista sisämarkkinoille 
on selvästi parannettava muun muassa 
poistamalla kaikki vuoden 2010 
digitaalistrategiassa mainitut esteet 
sähköisen kaupankäynnin edistämiselle;

Or. en

Tarkistus 19
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että erityisesti pk-yritysten 
työntekijöiden kielten oppimista olisi 
edistettävä elinikäisen oppimisen avulla 
(ammatillinen koulutus) keinona 
parantaa pk-yritysten pääsyä 
sisämarkkinoille, mikä on niiden 
pääasiallinen kilpailuetu;

Or. en

Tarkistus 20
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että yksi pk-yritysten 
suurimmista ongelmista taantuman aikana 
on rahoituksen saatavuus; tukee 
voimakkaasti ehdotusta 
toimintasuunnitelmasta, jonka 
tarkoituksena on parantaa pk-yritysten 
pääsyä pääomamarkkinoille;

3. toteaa, että yksi pk-yritysten 
suurimmista ongelmista taantuman aikana 
on rahoituksen saatavuus; tukee 
voimakkaasti ehdotusta 
toimintasuunnitelmasta, jonka 
tarkoituksena on parantaa pk-yritysten 
pääsyä pääomamarkkinoille; painottaa 
tarvetta tehdä Euroopan unionin 
rahoitusohjelmista helpompia ja 
vähemmän byrokraattisia sekä houkutella 
yksityisiä riskipääomasijoituksia;
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Or. en

Tarkistus 21
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että yksi pk-yritysten 
suurimmista ongelmista taantuman aikana 
on rahoituksen saatavuus; tukee 
voimakkaasti ehdotusta 
toimintasuunnitelmasta, jonka 
tarkoituksena on parantaa pk-yritysten 
pääsyä pääomamarkkinoille;

3. toteaa, että yksi pk-yritysten 
suurimmista ongelmista taantuman aikana 
on rahoituksen saatavuus; tukee 
voimakkaasti ehdotusta 
toimintasuunnitelmasta, jonka 
tarkoituksena on parantaa pk-yritysten 
pääsyä pääomamarkkinoille; suosittelee 
perustamaan välittäjinä toimivia elimiä, 
jotta voidaan kerätä yhteen 
innovatiivisten ja kestävien hankkeiden 
rahoitustarpeet erityisesti yleistä 
taloudellista etua koskevien palvelujen 
kohdalla ja siten helpottaa niiden pääsyä 
paremmin edellytyksin 
rahoitusmarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 22
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että yksi pk-yritysten 
suurimmista ongelmista taantuman aikana 
on rahoituksen saatavuus; tukee 
voimakkaasti ehdotusta 
toimintasuunnitelmasta, jonka 
tarkoituksena on parantaa pk-yritysten 
pääsyä pääomamarkkinoille;

3. toteaa, että yksi pk-yritysten 
suurimmista ongelmista taantuman aikana 
on rahoituksen saatavuus; katsoo 
kuitenkin, että pk-yritysten 
rahoitustarpeisiin voidaan vastata 
paremmin parantamalla julkisten 
pankkien tarjoamaa tukea sen sijaan, että 
turvaudutaan osakemarkkinoihin ja 
riskipääomaan komission ehdotuksen 
mukaisesti; korostaa, että komission 
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menetelmä tekisi pk-yrityksistä 
haavoittuvampia rahoitusmarkkinoiden 
heilahteluille ja "yhtiöiden 
pilkkomisstrategioille" ja vaarantaisi 
pk-yritysten ja työpaikkojen vakauden;

Or. en

Tarkistus 23
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että yksi pk-yritysten 
suurimmista ongelmista taantuman aikana 
on rahoituksen saatavuus; tukee 
voimakkaasti ehdotusta 
toimintasuunnitelmasta, jonka 
tarkoituksena on parantaa pk-yritysten 
pääsyä pääomamarkkinoille;

3. toteaa, että yksi pk-yritysten 
suurimmista ongelmista taantuman aikana 
on rahoituksen saatavuus; tukee 
voimakkaasti ehdotusta 
toimintasuunnitelmasta, jonka 
tarkoituksena on parantaa pk-yritysten 
pääsyä pääomamarkkinoille, mikä edistäisi 
innovaatioita ja vahvistaisi siten kasvua ja 
työpaikkojen luomista;

Or. en

Tarkistus 24
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pyytää komissiota tekemään 
vuosittain arvioinnin julkisten ja 
yksityisten investointien tarpeesta ja siitä, 
miten ne katetaan tai pitäisi kattaa sen 
ehdotuksen nro 16 yhteydessä;

Or. en
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Tarkistus 25
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. pitää myönteisenä eurooppalaisia 
obligaatiolainoja koskevaa ehdotusta 
nro 15; kehottaa valitsemaan hankkeet 
niiden työpaikkojenluomispotentiaalin 
perusteella pakollisen 
vaikutustenarvioinnin jälkeen;

Or. en

Tarkistus 26
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että "etusija pienyrityksille"' -
periaatetta ei ole vielä pantu täytäntöön 
pk-yrityksiä haittaavien velvoitteiden 
poistamiseksi; kehottaa pk-yrityksiä
koskevan hankkeen (Small Business Act) 
pikaista arvioimista, jotta se 
yhdenmukaistetaan Eurooppa 2020 -
tavoitteiden kanssa;

4. korostaa, että "etusija pienyrityksille"' 
-periaatetta, pk-yrityksiä koskevaa 
hanketta (Small Business Act) ja niihin 
liittyvää järkevän sääntelyn 
toimintaohjelmaa – joilla pyritään 
lieventämään yritysten hallinnollisia 
rajoituksia kilpailukyvyn parantamiseksi 
– ei saa käyttää väärin työntekijöiden 
oikeuksien, osallistumisen ja oikeuden 
tulla kuulluksi sekä työterveyden ja 
työturvallisuuden, sosiaalisten normien 
jne. heikentämiseen;

Or. en

Tarkistus 27
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
4 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että "etusija pienyrityksille"' -
periaatetta ei ole vielä pantu täytäntöön pk-
yrityksiä haittaavien velvoitteiden 
poistamiseksi; kehottaa pk-yrityksiä 
koskevan hankkeen (Small Business Act) 
pikaista arvioimista, jotta se 
yhdenmukaistetaan Eurooppa 2020 -
tavoitteiden kanssa;

4. korostaa, että "etusija pienyrityksille"' 
-periaatetta ei ole vielä pantu täytäntöön 
pk-yrityksiä haittaavien velvoitteiden 
poistamiseksi; kehottaa eriyttämään 
pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa; 
ehdottaa, että erityisen kasvupotentiaalin, 
korkeat palkat ja hyvät työolot omaavia 
pk-yrityksiä olisi tuettava, ja vaatii 
eriyttämistä pk-yrityksiä koskevan 
hankkeen (Small Business Act) yhteydessä, 
jotta se yhdenmukaistetaan Eurooppa 2020 
-tavoitteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 28
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tukee voimakkaasti kansainvälisiä 
kauppaneuvotteluja koskevia ponnisteluja; 
toistaa tässä yhteydessä, että sosiaaliset 
normit on tärkeää sisällyttää kaikkiin EU:n 
ja kolmansien maiden välisiin 
kauppasopimuksiin;

5. tukee voimakkaasti kansainvälisiä 
kauppaneuvotteluja koskevia ponnisteluja; 
toistaa tässä yhteydessä, että sosiaaliset 
normit on tärkeää sisällyttää soveltuvin 
osin EU:n ja kolmansien maiden välisiin 
kauppasopimuksiin;

Or. en

Tarkistus 29
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tukee voimakkaasti kansainvälisiä 
kauppaneuvotteluja koskevia ponnisteluja; 
toistaa tässä yhteydessä, että sosiaaliset 

5. tukee voimakkaasti kansainvälisiä 
kauppaneuvotteluja koskevia ponnisteluja, 
joiden tarkoituksena on poistaa kaupan 
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normit on tärkeää sisällyttää kaikkiin EU:n 
ja kolmansien maiden välisiin 
kauppasopimuksiin;

esteet, jotta eurooppalaiset yritykset 
pääsevät paremmin kolmansien maiden 
markkinoille; toistaa tässä yhteydessä, että 
sosiaaliset normit on tärkeää sisällyttää
kaikkiin EU:n ja kolmansien maiden 
välisiin kauppasopimuksiin 
liikakuormittamatta näitä sopimuksia 
luonteeltaan ei-kaupallisilla periaatteilla;

Or. en

Tarkistus 30
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tukee voimakkaasti kansainvälisiä 
kauppaneuvotteluja koskevia ponnisteluja; 
toistaa tässä yhteydessä, että sosiaaliset 
normit on tärkeää sisällyttää kaikkiin EU:n 
ja kolmansien maiden välisiin 
kauppasopimuksiin;

5. tukee voimakkaasti kansainvälisiä 
kauppaneuvotteluja koskevia ponnisteluja; 
toistaa tässä yhteydessä, että sosiaaliset 
normit on tärkeää sisällyttää kaikkiin EU:n 
ja kolmansien maiden välisiin 
kauppasopimuksiin; pitää ilahduttavana 
yhdenmukaisempia ehtoja pääsyyn 
julkisten hankintojen markkinoille 
koskevaa ehdotusta nro 24 ja kehottaa 
komissiota täydentämään sitä lisäämällä 
siihen sosiaali- ja ympäristölausekkeen; 

Or. en

Tarkistus 31
Ole Christensen

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tukee voimakkaasti kansainvälisiä 
kauppaneuvotteluja koskevia ponnisteluja; 
toistaa tässä yhteydessä, että sosiaaliset 
normit on tärkeää sisällyttää kaikkiin EU:n 
ja kolmansien maiden välisiin 

5. tukee voimakkaasti kansainvälisiä 
kauppaneuvotteluja koskevia ponnisteluja; 
toistaa tässä yhteydessä, että sosiaaliset 
normit, mukaan lukien ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen sekä ympäristö- ja 
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kauppasopimuksiin; ilmastostandardien noudattaminen, on 
tärkeää sisällyttää kaikkiin EU:n ja 
kolmansien maiden välisiin 
kauppasopimuksiin;

Or. en

Tarkistus 32
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tukee voimakkaasti kansainvälisiä 
kauppaneuvotteluja koskevia ponnisteluja; 
toistaa tässä yhteydessä, että sosiaaliset 
normit on tärkeää sisällyttää kaikkiin EU:n 
ja kolmansien maiden välisiin 
kauppasopimuksiin;

5. tukee voimakkaasti kansainvälisiä 
kauppaneuvotteluja koskevia ponnisteluja; 
toistaa tässä yhteydessä, että sosiaaliset 
normit on tärkeää sisällyttää kaikkiin EU:n 
ja kolmansien maiden välisiin 
kauppasopimuksiin; painottaa tässä 
yhteydessä ILOn normien ja 
ihmisarvoista työtä koskevan 
toimintaohjelman sekä monikansallisia 
yrityksiä koskevien OECD:n 
menettelysääntöjen tehokasta 
täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 33
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tukee voimakkaasti kansainvälisiä 
kauppaneuvotteluja koskevia ponnisteluja; 
toistaa tässä yhteydessä, että sosiaaliset 
normit on tärkeää sisällyttää kaikkiin EU:n 
ja kolmansien maiden välisiin 
kauppasopimuksiin;

5. tukee voimakkaasti kansainvälisiä 
kauppaneuvotteluja koskevia ponnisteluja; 
toistaa tässä yhteydessä, että sosiaaliset ja 
ympäristöä koskevat normit on tärkeää 
sisällyttää kaikkiin EU:n ja kolmansien 
maiden välisiin kauppasopimuksiin;

Or. en
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Tarkistus 34
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tukee voimakkaasti kansainvälisiä 
kauppaneuvotteluja koskevia ponnisteluja; 
toistaa tässä yhteydessä, että sosiaaliset 
normit on tärkeää sisällyttää kaikkiin EU:n 
ja kolmansien maiden välisiin 
kauppasopimuksiin;

5. tukee voimakkaasti kansainvälisiä 
kauppaneuvotteluja koskevia ponnisteluja 
sekä yritysten sosiaalisen vastuun 
edistämistä näiden neuvottelujen 
yhteydessä; toistaa tässä yhteydessä, että 
sosiaaliset ja ympäristöä koskevat normit 
on tärkeää sisällyttää kaikkiin EU:n ja 
kolmansien maiden välisiin 
kauppasopimuksiin;

Or. en

Tarkistus 35
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää veroasioita koskevien 
ehdotusten nro 19 ja 20 lisäksi 
ilahduttavina jäsenvaltioiden edustajat 
yhteen kokoavan Mario Montin 
ehdotusten mukaisen veropoliittisen 
ryhmän perustamisen täytäntöönpanoa; 
kehottaa tätä ryhmää tekemään 
ehdotuksia työvoiman rajoitusten 
lieventämiseksi, jotta lisätään Euroopan 
kilpailukykyä, tuetaan heikompiosaisia ja 
mahdollistetaan, että keskiluokka voi elää 
asianmukaisesti työnsä tuloksilla;

Or. en
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Tarkistus 36
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
kirjanpitostandardeja koskevia direktiivejä 
tarkistetaan tilinpäätösraportointia 
koskevien velvoitteiden 
yksinkertaistamiseksi edelleen ja erityisesti 
pk-yrityksiä koskevien hallinnollisten 
rajoitusten lieventämiseksi;

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
kirjanpitostandardeja koskevia direktiivejä 
tarkistetaan tilinpäätösraportointia 
koskevien velvoitteiden 
yksinkertaistamiseksi edelleen samalle 
tasolle koko Euroopan unionissa ja 
erityisesti pk-yrityksiä koskevien 
hallinnollisten rajoitusten lieventämiseksi;

Or. en

Tarkistus 37
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
kirjanpitostandardeja koskevia direktiivejä 
tarkistetaan tilinpäätösraportointia 
koskevien velvoitteiden 
yksinkertaistamiseksi edelleen ja erityisesti 
pk-yrityksiä koskevien hallinnollisten 
rajoitusten lieventämiseksi;

6. vastustaa, että kirjanpitostandardeja 
koskevia direktiivejä tarkistetaan 
tilinpäätösraportointia koskevien 
velvoitteiden yksinkertaistamiseksi 
edelleen ja erityisesti pk-yrityksiä 
koskevien hallinnollisten rajoitusten 
lieventämiseksi, kuten ehdotuksessa 
nro 14 ehdotetaan; muistuttaa, että 
Euroopan parlamentti on jo ilmaissut 
selvästi vastustavansa tätä ehdotusta, joka 
vaikeuttaisi pk-yritysten 
rahoituksensaantia; uskoo, että tämä 
ehdotus on nykyisen avoimuuden 
lisäämiseen pyrkivän suuntauksen 
vastainen, joka puolestaan on vastaus 
rahoituskriisiin ja tarpeeseen tarjota 
selkeätä tietoa työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelun perustaksi;

Or. en
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Tarkistus 38
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
kirjanpitostandardeja koskevia direktiivejä 
tarkistetaan tilinpäätösraportointia 
koskevien velvoitteiden 
yksinkertaistamiseksi edelleen ja erityisesti 
pk-yrityksiä koskevien hallinnollisten 
rajoitusten lieventämiseksi;

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
kirjanpitostandardeja koskevia direktiivejä 
tarkistetaan tilinpäätösraportointia 
koskevien velvoitteiden 
yksinkertaistamiseksi edelleen ja erityisesti 
pk-yrityksiä koskevien hallinnollisten 
rajoitusten lieventämiseksi; korostaa 
nykyisessä rahoituskriisissä, että 
tilinpäätösraportointia koskevien 
velvoitteiden yksinkertaistaminen ei saa 
johtaa epäterveeseen sääntelyn 
purkamiseen; pyytää, ettei hallinnollisten 
rajoitteiden lieventäminen saisi vähentää 
työntekijöiden suojelua esimerkiksi 
heikentämällä työterveys- ja 
työturvallisuusvelvoitteita;

Or. en

Tarkistus 39
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
kirjanpitostandardeja koskevia direktiivejä 
tarkistetaan tilinpäätösraportointia 
koskevien velvoitteiden 
yksinkertaistamiseksi edelleen ja erityisesti 
pk-yrityksiä koskevien hallinnollisten 
rajoitusten lieventämiseksi;

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
kirjanpitostandardeja koskevia direktiivejä 
tarkistetaan tilinpäätösraportointia 
koskevien velvoitteiden 
yksinkertaistamiseksi edelleen ja erityisesti 
pk-yrityksiä koskevien hallinnollisten 
rajoitusten lieventämiseksi, mutta katsoo, 
ettei tätä lieventämistä saa missään 
tapauksessa käyttää verukkeena sille, että 
työnantaja laiminlyö työntekijöiden 
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työhön liittyviä oikeuksia koskevia 
velvoitteitaan;

Or. en

Tarkistus 40
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
kirjanpitostandardeja koskevia 
direktiivejä tarkistetaan 
tilinpäätösraportointia koskevien 
velvoitteiden yksinkertaistamiseksi 
edelleen ja erityisesti pk-yrityksiä 
koskevien hallinnollisten rajoitusten 
lieventämiseksi;

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
neljättä ja seitsemättä direktiiviä 
tarkistetaan, ja korostaa, että velallisten 
suojelemiseksi on noudatettava suurta 
avoimuutta ja riittäviä 
julkistamisvelvoitteita;

Or. en

Tarkistus 41
Ole Christensen

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. on huolissaan parhaillaan 
neuvoteltavana olevasta yhdistelmälupaa 
koskevasta lainsäädännöstä 
[KOM(2007)0638 - C6-0470/2007-
2007/0229(COD)], jolla pyritään 
yksinkertaistamaan laillisten 
maahanmuuttajien asumis- ja työlupien 
saantia koskevia menettelyjä EU:ssa; 
pelkää, että ellei kaikille 
maahanmuuttajille anneta samaa suojaa 
työvoiman riistoa vastaan kuin EU:n 
kansalaisille, tämä johtaa sosiaaliseen 
polkumyyntiin ja epäoikeudenmukaiseen 
kilpailuun;
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Or. en

Tarkistus 42
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että on tärkeää käyttää 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä 
työllisyyden, sosiaalisen edistyksen ja 
kestävän kehityksen tukemisessa; 
kehottaa komissiota helpottamaan 
pk-yritysten, yhteisötalouden yritysten ja 
reilun kaupan pääsyä julkisia hankintoja 
koskeviin menettelyihin; 

Or. en

Tarkistus 43
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kannattaa kansallisten 
veropolitiikkojen lähentämistä, jotta 
vältetään epäreilu verokilpailu 
jäsenvaltioiden välillä, ja pitää tästä 
syystä myönteisenä direktiiviehdotusta, 
jonka tarkoituksena on ottaa käyttöön 
yhteinen konsolidoitu yhtiöveropohja; 
kehottaa jäsenvaltioita ratkaisemaan 
veronkiertoa tai kaksinkertaista verotusta 
koskevat ongelmat terveen rajatylittävän 
liiketoiminnan edistämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 44
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää myönteisenä komission 
aikomusta harkita 
joukkovelkakirjalainojen käyttöönottoa 
eurooppalaisten hankkeiden 
rahoittamiseksi; pitää kuitenkin 
valitettavana, ettei komissio toimi asiassa 
määrätietoisemmin; katsoo, että 
asianmukaisesti rahoitetut yhteiset 
eurooppalaiset hankkeet voivat osaltaan 
edistää EU:n kilpailukykyä, sillä niissä 
hyödynnetään sisämarkkinoiden koko 
potentiaalia ja luodaan työpaikkoja; 
kehottaa komissiota tekemään 
tutkimuksen tällaisten investointien 
odotetuista tuloksista työpaikkojen 
luomisessa;

Or. en

Tarkistus 45
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. pitää myönteisenä komission 
direktiiviehdotusta, jonka tarkoituksena 
on ottaa käyttöön yhteinen konsolidoitu 
yhtiöveropohja, ja uskoo, että tällaisella 
välineellä parannetaan sisämarkkinoita, 
koska sen avulla vältetään jäsenvaltioiden 
ja yritysten epäoikeudenmukainen 
verokilpailu; on vakuuttunut, että 
yhteinen konsolidoitu yhtiöveropohja 
vahvistaa erityisesti pk-yritysten 
kilpailukykyä vähentämällä hallinnon 
monimutkaisuudesta johtuvaa rasitetta ja 
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alentamalla erilaisten kansallisten 
verojärjestelmien noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia, jolloin päästään 
parempaan tasapainoon pääoman ja 
työvoiman verotuksen välillä;

Or. en

Tarkistus 46
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. pitää myönteisenä komission 
ehdotusta julkaista alv-strategia; katsoo, 
että veroja on koordinoitava paremmin 
jäsenvaltioiden välillä, jotta vältetään 
epäoikeudenmukainen verokilpailu ja 
vääristymät markkinoilla; 

Or. en

Tarkistus 47
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 d. pitää valitettavana, ettei komissio ole 
suunnitellut toimia veroparatiiseja 
vastaan; kehottaa komissiota toimimaan 
päättäväisesti ja luomaan kannustimia ja 
seuraamuksia Euroopan taloutta 
haittaavia veronkiertoa ja laitonta 
pääomapakoa vastaan; toistaa 
helmikuussa 2010 mietinnössä hyvän 
hallintotavan edistämisestä verotusalalla 
ilmaisemansa kannan;

Or. en
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Tarkistus 48
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
6 e kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 e. pitää valitettavana, ettei komissio ole 
sisällyttänyt tekstiin minkäänlaista 
viittausta Euroopan parlamentin 
lokakuussa 2010 pyytämään 
pääomasiirtojen kansainvälisen 
transaktiomaksun käyttöönottoon;

Or. en

Tarkistus 49
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. toistaa tarpeen luoda pk-yritysten 
kannalta parempi sääntely-ympäristö 
arvioimalla tarkasti uusien sääntelytoimien 
tai säännösten vaikutus pk-yrityksiin;

7. toistaa tarpeen luoda pk-yritysten 
kannalta parempi sääntely-ympäristö 
arvioimalla tarkasti uusien sääntelytoimien 
tai säännösten vaikutus pk-yrityksiin;
kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
voimakkaammin ja olemaan laajemmin 
mukana sekä osoittamaan suurempaa 
poliittista tahtoa sisämarkkinoiden 
kehittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 50
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. toistaa tarpeen luoda pk-yritysten 7. toistaa tarpeen luoda pk-yritysten 
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kannalta parempi sääntely-ympäristö 
arvioimalla tarkasti uusien sääntelytoimien 
tai säännösten vaikutus pk-yrityksiin;

kannalta parempi sääntely-ympäristö 
arvioimalla tarkasti uusien sääntelytoimien 
tai säännösten vaikutus pk-yrityksiin ja 
niiden työntekijöihin; korostaa tarvetta 
säilyttää työntekijöitä koskevat olemassa 
olevat terveys- ja turvallisuussäännökset 
ja korostaa, että näiden säännösten 
yleinen poistaminen on väärä 
toimintatapa;

Or. en

Tarkistus 51
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. toistaa tarpeen luoda pk-yritysten 
kannalta parempi sääntely-ympäristö 
arvioimalla tarkasti uusien sääntelytoimien 
tai säännösten vaikutus pk-yrityksiin;

7. toistaa tarpeen luoda pk-yritysten 
kannalta parempi sääntely-ympäristö 
arvioimalla tarkasti uusien sääntelytoimien 
tai säännösten vaikutus pk-yrityksiin 
byrokratian vähentämiseksi, kilpailukyvyn 
lisäämiseksi ja laadukkaan työllisyyden 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 52
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että komission ja 
jäsenvaltioiden on jatkettava 
ponnistelujaan yritysten hallinnollisen 
taakan keventämiseksi, jotta edistetään 
sisämarkkinoiden kehitystä ja uusien 
työpaikkojen luomista;

Or. en
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Tarkistus 53
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että on tärkeää käyttää julkiset 
hankinnat paremmin hyödyksi 
työllisyyden, sosiaalisen edistyksen ja 
innovaatioiden tukemisessa; kehottaa 
komissiota toteuttamaan aloitteita julkisten 
hankintojen avaamiseksi ja helpottamiseksi 
pk-yritysten kannalta.

8. korostaa, että on tärkeää käyttää 
esikaupalliset julkiset hankinnat paremmin 
hyödyksi innovaatioiden, jotka ovat 
kestävän kasvun olennainen edellytys, 
työllisyyden ja sosiaalisen edistyksen 
tukemisessa; kehottaa komissiota 
toteuttamaan aloitteita julkisten 
hankintojen avaamiseksi ja helpottamiseksi 
pk-yritysten kannalta sekä EU:ssa että 
kolmansissa maissa.

Or. en

Tarkistus 54
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että on tärkeää käyttää julkiset 
hankinnat paremmin hyödyksi 
työllisyyden, sosiaalisen edistyksen ja 
innovaatioiden tukemisessa; kehottaa 
komissiota toteuttamaan aloitteita julkisten 
hankintojen avaamiseksi ja 
helpottamiseksi pk-yritysten kannalta.

8. korostaa, että on tärkeää käyttää julkiset 
hankinnat paremmin hyödyksi 
työllisyyden, sosiaalisen edistyksen ja 
innovaatioiden tukemisessa; kehottaa 
komissiota toteuttamaan aloitteita 
pk-yritysten osallistumisen julkisiin 
hankintoihin edistämiseksi huomattavasti 
ja niiden pääsyn julkisiin hankintoihin 
helpottamiseksi, yhteisyritykset mukaan 
luettuina. 

Or. en
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Tarkistus 55
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että on tärkeää käyttää julkiset 
hankinnat paremmin hyödyksi 
työllisyyden, sosiaalisen edistyksen ja 
innovaatioiden tukemisessa; kehottaa 
komissiota toteuttamaan aloitteita julkisten 
hankintojen avaamiseksi ja helpottamiseksi 
pk-yritysten kannalta.

8. korostaa, että on tärkeää käyttää julkiset 
hankinnat paremmin hyödyksi 
työllisyyden, sosiaalisen edistyksen ja 
innovaatioiden tukemisessa; kehottaa 
komissiota toteuttamaan aloitteita, joiden 
avulla tämä asia otettaisiin huomioon sen 
ehdotuksessa nro 17 ja tutkittaisiin 
keinoja julkisten hankintojen avaamiseksi 
ja helpottamiseksi pk-yritysten kannalta.

Or. en

Tarkistus 56
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että on tärkeää käyttää julkiset 
hankinnat paremmin hyödyksi 
työllisyyden, sosiaalisen edistyksen ja 
innovaatioiden tukemisessa; kehottaa 
komissiota toteuttamaan aloitteita julkisten 
hankintojen avaamiseksi ja helpottamiseksi 
pk-yritysten kannalta.

8. korostaa, että on tärkeää käyttää julkiset 
hankinnat paremmin hyödyksi 
työllisyyden, sosiaalisen edistyksen ja 
innovaatioiden tukemisessa; kehottaa 
komissiota toteuttamaan aloitteita julkisten 
hankintojen avaamiseksi ja helpottamiseksi 
pk-yritysten kannalta; kehottaa komissiota 
tehostamaan yhteisön kykyä taata 
tasapaino julkisiin hankintoihin pääsyssä; 
toistaa, että julkisia hankintoja koskevissa 
sopimuksissa on noudatettava kaikkia 
sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä 
normeja;

Or. en
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Tarkistus 57
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että on tärkeää käyttää julkiset 
hankinnat paremmin hyödyksi 
työllisyyden, sosiaalisen edistyksen ja 
innovaatioiden tukemisessa; kehottaa 
komissiota toteuttamaan aloitteita julkisten 
hankintojen avaamiseksi ja helpottamiseksi 
pk-yritysten kannalta.

8. korostaa, että on tärkeää käyttää julkiset 
hankinnat paremmin hyödyksi 
työllisyyden, sosiaalisen edistyksen ja 
innovaatioiden tukemisessa; kehottaa 
komissiota toteuttamaan aloitteita julkisten 
hankintojen avaamiseksi ja helpottamiseksi 
pk-yritysten kannalta; kehottaa komissiota 
edistämään sosiaalisten ja ympäristöä 
koskevien lausekkeiden käyttöä julkisissa 
hankinnoissa; tukee voimakkaasti EU:n 
sääntöjen yksinkertaistamista ja 
uudistamista sopimusten tekemisen 
helpottamiseksi erityisesti tällä hetkellä 
aliedustettuina olevien pk-yritysten tai 
yhteisötalouden kannalta;

Or. en

Tarkistus 58
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. ehdottaa "pk-testin" ottamista osaksi 
kaiken ehdotetun uuden lainsäädännön 
vaikutustenarviointia, jotta varmistetaan, 
että tulevat ehdotukset eivät aseta pieniä 
yrityksiä epäsuotuisaan kilpailuasemaan;

Or. en
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Tarkistus 59
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että työllisyys riippuu 
pitkälti myös teollis- ja tekijänoikeuksien 
tehokkaasta suojelusta; pitää siksi 
myönteisenä komission ilmoitusta laatia 
lainsäädäntöehdotuksia 
internetpiratismin aiheuttamista uusista 
haasteista selviytymiseksi ja tullialan 
toiminnan parantamiseksi tällä alalla;

Or. en

Tarkistus 60
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. on huolissaan siitä, että 
jäsenvaltioiden erilaiset veropetokset 
luovat vääristymiä sisämarkkinoille; 
pyytää komissiota lisäämään 
ehdotukseensa nro 19 
vaikutustenarvioinnin, jossa arvioidaan 
veronkierron ja harmaan talouden 
aiheuttamia erilaisia ongelmia 
jäsenvaltioissa ennen kuin määritellään 
kansallisella tasolla ja EU:n tasolla 
koordinoitu lähestymistapa, jotta voidaan 
hyödyntää veropetosten ja veronkierron 
torjuntaa koskevia parhaita käytäntöjä 
siten, että määritellään asianmukaiset 
kannustimet, jotta veronmaksajat 
maksavat asianmukaisesti veronsa ja 
jäsenvaltioiden veroviranomaiset 
toteuttavat tehokkaita ehkäisytoimia 
kaikenlaisten veroihin liittyvien 
väärinkäytösten torjumiseksi;
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Or. en

Tarkistus 61
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. katsoo, että laajakaistayhteyksien 
yleistyminen sekä tieto- ja 
viestintätekniikan laajempi soveltaminen 
helpottavat sisämarkkinoiden toimintaa ja 
edistävät osaltaan EU:n ja erityisesti 
pk-yritysten talouskasvua ja työllisyyttä;

Or. en

Tarkistus 62
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. puoltaa voimakkaasti ehdotusta EU:n 
joukkovelkakirjalainojen käyttöönotosta 
eurooppalaisten hankkeiden 
rahoittamiseksi, ja katsoo, että EU:n 
tehtävä on strategisten investointien ja 
työpaikkojen luomisen osalta kiireellinen, 
mikä merkitsee, että tiedonantoon 
sisältyvä ilmaus "aikoo pohtia" ei riitä; 
kehottaa komissiota tekemään 
konkreettisen ehdotuksen EU:n 
joukkovelkakirjalainoista;

Or. en

Tarkistus 63
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. katsoo, että energian 
sisämarkkinoiden luonnissa ei pidä 
keskittyä ainoastaan yritysten 
kilpailukyvyn edistämiseen vaan myös 
sekä kuluttajille että yrityksille 
kohtuullisten energiahintojen 
säilyttämiseen;

Or. en

Tarkistus 64
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. korostaa paremman viestinnän ja 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmän laajentamisen 
merkitystä, sillä erityisesti pk-yrityksille 
on olennaisen tärkeätä saada selkeää 
tietoa sisämarkkinoista;

Or. en

Tarkistus 65
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. pitää veropolitiikkojen koordinointia 
yhtenä tärkeimmistä lisäarvoa tuottavista 
toimenpiteistä, joita Mario Monti ehdotti 
komissiolle laatimassaan kertomuksessa; 
suhtautuu tästä syystä myönteisesti 
yhteistä konsolidoitua yhtiöveropohjaa 
koskevaan direktiivialoitteeseen, jolla 
voitaisiin tehdä loppu jäsenvaltioiden 



AM\854927FI.doc 33/33 PE456.898v01-00

FI

välillä käytävästä epäterveestä 
verokilpailusta, jolla on haitallinen 
vaikutus työllisyyteen ja julkiseen 
talouteen;

Or. en

Tarkistus 66
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. korostaa, että on tärkeää poistaa 
rajatylittävää toimintaa haittaavia 
lainsäädäntöesteitä; kehottaa komissiota 
luomaan toimintaedellytykset 
kaikenlaisille sisämarkkinoilla toimiville 
yrityksille siten, että ryhdytään tarvittaviin 
toimiin ehdotusten tekemiseksi 
yhdistyksiä, säätiöitä ja keskinäisiä 
yhtiöitä koskeviksi eurooppalaisiksi 
säännöiksi; kehottaa komissiota 
suorittamaan toteutettavuustutkimuksen 
ja vaikutustenarvioinnin yhdistyksiä ja 
keskinäisiä yhtiöitä koskevia sääntöjä 
varten ja saattamaan sopivana 
ajankohtana päätökseen 
vaikutustenarvioinnin säätiöitä koskevia 
sääntöjä varten;

Or. en


