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Tarkistus 1
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että parhaiten talouskriisissä 
selviytyvissä jäsenvaltioissa on panostettu 
toimivaan työmarkkinaosapuolten 
väliseen vuoropuheluun ja
tietyntyyppisiin sijoituksiin; on sitä mieltä, 
että näitä prioriteetteja on tarkasteltava ja 
niiden on oltava suuntaviivoina Euroopan 
uudelleenteollistamiselle, joka perustuu 
vankalle, kilpailukykyiselle, kestävälle ja 
monipuoliselle pohjalle;

1. katsoo, että parhaiten talouskriisissä 
selviytyvissä jäsenvaltioissa on panostettu 
tietyntyyppisiin sijoituksiin; on sitä mieltä, 
että näitä prioriteetteja on tarkasteltava ja 
niiden on oltava suuntaviivoina Euroopan 
uudelleenteollistamiselle, joka perustuu 
vankalle, kilpailukykyiselle, kestävälle ja 
monipuoliselle pohjalle;

Or. en

Tarkistus 2
Karima Delli

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että parhaiten talouskriisissä 
selviytyvissä jäsenvaltioissa on panostettu 
toimivaan työmarkkinaosapuolten väliseen 
vuoropuheluun ja tietyntyyppisiin
sijoituksiin; on sitä mieltä, että näitä 
prioriteetteja on tarkasteltava ja niiden on 
oltava suuntaviivoina Euroopan 
uudelleenteollistamiselle, joka perustuu 
vankalle, kilpailukykyiselle, kestävälle ja 
monipuoliselle pohjalle;

1. katsoo, että parhaiten talouskriisissä 
selviytyvissä jäsenvaltioissa on panostettu 
toimivaan työmarkkinaosapuolten väliseen 
vuoropuheluun ja sijoituksiin
tulevaisuuteen esimerkiksi aloilla, joilla 
on siirtymävaihe ympäristöasioissa; on 
sitä mieltä, että näitä prioriteetteja on 
tarkasteltava ja niiden on oltava 
suuntaviivoina Euroopan 
uudelleenteollistamiselle, joka perustuu 
vankalle, kilpailukykyiselle, kestävälle ja 
monipuoliselle pohjalle; korostaa, että 
tässä yhteydessä on tärkeää edistää 
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sosiaalista ja yhteisvastuullista taloutta 
(erityisesti teollisuuden osuuskuntia), 
kierrätystaloutta, kierrätystä ja muutosta, 
ja pitää tarpeellisena vahvistaa tätä 
tarkoitusta varten mitattavissa olevat 
tavoitteet ja tarkka aikataulu;

Or. fr

Tarkistus 3
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että parhaiten talouskriisissä 
selviytyvissä jäsenvaltioissa on panostettu 
toimivaan työmarkkinaosapuolten väliseen 
vuoropuheluun ja tietyntyyppisiin 
sijoituksiin; on sitä mieltä, että näitä 
prioriteetteja on tarkasteltava ja niiden on 
oltava suuntaviivoina Euroopan 
uudelleenteollistamiselle, joka perustuu 
vankalle, kilpailukykyiselle, kestävälle ja 
monipuoliselle pohjalle;

1. katsoo, että parhaiten talouskriisissä 
selviytyvissä jäsenvaltioissa on panostettu 
toimivaan työmarkkinaosapuolten väliseen 
vuoropuheluun ja sisäiseen joustavuuteen 
ja jatkokoulutukseen ulkoisen 
joustavuuden sijasta; on sitä mieltä, että 
näitä prioriteetteja on tarkasteltava ja 
niiden on oltava suuntaviivoina Euroopan 
uudelleenteollistamiselle, joka perustuu 
vankalle, kilpailukykyiselle, kestävälle ja 
monipuoliselle pohjalle;

Or. de

Tarkistus 4
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että parhaiten talouskriisissä 
selviytyvissä jäsenvaltioissa on panostettu 
toimivaan työmarkkinaosapuolten väliseen 
vuoropuheluun ja tietyntyyppisiin 
sijoituksiin; on sitä mieltä, että näitä 

1. katsoo, että parhaiten talouskriisissä 
selviytyvissä jäsenvaltioissa on panostettu 
toimivaan työmarkkinaosapuolten väliseen 
vuoropuheluun, tietyntyyppisiin 
sijoituksiin ja aktiiviseen 
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prioriteetteja on tarkasteltava ja niiden on 
oltava suuntaviivoina Euroopan 
uudelleenteollistamiselle, joka perustuu 
vankalle, kilpailukykyiselle, kestävälle ja 
monipuoliselle pohjalle;

työllisyyspolitiikkaan, jossa tavoitteena on 
säilyttää mahdollisimman paljon 
työpaikkoja; on sitä mieltä, että näitä 
prioriteetteja on tarkasteltava ja niiden on 
oltava suuntaviivoina Euroopan 
uudelleenteollistamiselle, joka perustuu 
vankalle, kilpailukykyiselle, kestävälle ja 
monipuoliselle pohjalle, ja julkisten 
investointien ehdoksi on erityisesti 
asetettava työpaikkojen luominen ja 
säilyttäminen;

Or. fr

Tarkistus 5
Emer Costello

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että parhaiten talouskriisissä 
selviytyvissä jäsenvaltioissa on panostettu 
toimivaan työmarkkinaosapuolten väliseen 
vuoropuheluun ja tietyntyyppisiin 
sijoituksiin; on sitä mieltä, että näitä 
prioriteetteja on tarkasteltava ja niiden on 
oltava suuntaviivoina Euroopan 
uudelleenteollistamiselle, joka perustuu 
vankalle, kilpailukykyiselle, kestävälle ja 
monipuoliselle pohjalle;

1. katsoo, että parhaiten talouskriisissä 
selviytyvissä jäsenvaltioissa on panostettu 
toimivaan työmarkkinaosapuolten väliseen 
vuoropuheluun ja tietyntyyppisiin 
sijoituksiin, sosiaaliset investoinnit 
mukaan luettuina; on sitä mieltä, että näitä 
prioriteetteja on tarkasteltava ja niiden on 
oltava suuntaviivoina Euroopan 
uudelleenteollistamiselle, joka perustuu 
vankalle, kilpailukykyiselle, kestävälle, 
osallistavalle ja monipuoliselle pohjalle;

Or. en



PE516.656v01-00 6/24 AM\943939FI.doc

FI

Tarkistus 6
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että sijoitusten on oltava 
monipuolisia ja ne on kohdistettava sekä 
tutkimukseen että uusiin teknologioihin, 
mutta muistuttaa, että on myös elvytettävä 
Euroopan perinteisiä teollisuudenaloja, 
kuten teräs-, auto-, tekstiili- ja 
ilmailuteollisuutta, jotta parannetaan 
tuotantovälineitä ja voidaan siten 
valloittaa uusia markkinoita ja säilyttää 
kilpailukyky kansainvälisillä 
markkinoilla;

Or. fr

Tarkistus 7
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että teollisuudenalojen, 
samoin kuin tuotantoa ympäröivän 
palvelutalouden, avulla voidaan torjua 
kriisejä;

Or. fr
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Tarkistus 8
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että komission 
ehdotusten lisäksi olisi laadittava 
konkreettinen, summaltaan 30 miljardia 
euroa vuodessa oleva 
investointisuunnitelma, jonka tavoitteena 
on edistää sosiaalis-ekologista 
uudelleenrakentamista ja teollisuuden 
arvoketjujen ja niiden palvelujen 
säilyttämistä ja vahvistaa näin 
teollisuuden tulevaisuutta;

Or. en

Tarkistus 9
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. painottaa, että ekologisen 
uudelleenrakentamisen ei pitäisi johtaa 
teollisuustuotannon vähenemiseen; 
korostaa, että energiavaltaista teollisuutta 
koskevia nykyisiä poikkeuksia on 
kuitenkin tarpeen tarkistaa ja hioa;

Or. en
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Tarkistus 10
Karima Delli

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suosittelee, että investoidaan
inhimilliseen pääomaan sekä edistetään 
koulutusta ja oppisopimuskoulutusta, jotta 
voidaan ennakoida uuteen teknologiaan,
vihreään ja vähän energiaa käyttävään
talouteen perustuvan teollisuuden vaatimaa 
pätevän työvoiman tarvetta ja vastata 
siihen;

2. suosittelee, että tehdään sellaisia 
investointeja, joilla tuetaan 
osaamistaloutta ja siirtymävaihetta 
ympäristöasioissa, sekä edistetään 
koulutusta ja oppisopimuskoulutusta 
elämän kaikissa vaiheissa, jotta voidaan 
ennakoida uuteen teknologiaan ja vihreään 
talouteen perustuvan, vähän energiaa 
käyttävän ja vähähiilisen teollisuuden 
vaatimaa työvoiman tarvetta 
pätevyystasosta riippumatta ja vastata 
siihen; korostaa myös panostusta 
innovaatiota hyödyntävään tutkimukseen 
ja kehitykseen erityisesti aloilla, joilla on 
siirtymävaihe ympäristöasioissa;

Or. fr

Tarkistus 11
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suosittelee, että investoidaan 
inhimilliseen pääomaan sekä edistetään
koulutusta ja oppisopimuskoulutusta, jotta 
voidaan ennakoida uuteen teknologiaan, 
vihreään ja vähän energiaa käyttävään 
talouteen perustuvan teollisuuden vaatimaa 
pätevän työvoiman tarvetta ja vastata 
siihen;

2. suosittelee, että investoidaan 
inhimilliseen pääomaan sekä painotetaan 
koulutusta, oppisopimuskoulutusta ja 
elinikäistä oppimista, jotta voidaan 
ennakoida uuteen teknologiaan, vihreään ja 
vähän energiaa käyttävään talouteen 
perustuvan teollisuuden vaatimaa pätevän 
työvoiman tarvetta ja vastata siihen; 
huomauttaa, että yhteisten rakenteiden 
luominen pk-yrityksille ja mikroyrityksille 
voi auttaa myös niitä tarjoamaan perus-
ja jatkokoulutusta;
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Or. de

Tarkistus 12
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suosittelee, että investoidaan 
inhimilliseen pääomaan sekä edistetään
koulutusta ja oppisopimuskoulutusta, jotta 
voidaan ennakoida uuteen teknologiaan, 
vihreään ja vähän energiaa käyttävään 
talouteen perustuvan teollisuuden vaatimaa 
pätevän työvoiman tarvetta ja vastata 
siihen;

2. suosittelee, että investoidaan 
inhimilliseen pääomaan sekä parannetaan 
edellytyksiä, joiden mukaisesti voidaan 
käyttää oikeutta koulutukseen ja 
oppisopimuskoulutukseen, ja 
mahdollistetaan siirtyminen eri 
koulutusjärjestelmien välillä, jotta voidaan 
paitsi ennakoida uuteen teknologiaan, 
vihreään ja vähän energiaa käyttävään 
talouteen perustuvan teollisuuden vaatimaa 
pätevän työvoiman tarvetta ja vastata 
siihen myös vahvistaa kaikkia 
tuotantoketjuja, myös perusteollisuudessa, 
jota tarvitaan korkean teknologian 
teollisuudenalojen kehittymiseen;

Or. fr

Tarkistus 13
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suosittelee, että investoidaan 
inhimilliseen pääomaan sekä edistetään 
koulutusta ja oppisopimuskoulutusta, jotta 
voidaan ennakoida uuteen teknologiaan, 
vihreään ja vähän energiaa käyttävään 
talouteen perustuvan teollisuuden vaatimaa 
pätevän työvoiman tarvetta ja vastata 
siihen;

2. suosittelee, että investoidaan 
inhimilliseen pääomaan, parannetaan 
elinikäisen oppimisen edellytyksiä, 
vahvistetaan yksilöllinen oikeus 
jatkokoulutukseen ja tehdään 
koulutusjärjestelmästä läpäisevä sekä 
edistetään koulutusta ja 
oppisopimuskoulutusta, jotta voidaan 
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ennakoida uuteen teknologiaan, vihreään ja 
vähän energiaa käyttävään talouteen 
perustuvan teollisuuden vaatimaa pätevän 
työvoiman tarvetta ja vastata siihen;

Or. en

Tarkistus 14
Emer Costello

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suosittelee, että investoidaan 
inhimilliseen pääomaan sekä edistetään 
koulutusta ja oppisopimuskoulutusta, jotta 
voidaan ennakoida uuteen teknologiaan, 
vihreään ja vähän energiaa käyttävään 
talouteen perustuvan teollisuuden vaatimaa 
pätevän työvoiman tarvetta ja vastata 
siihen;

2. suosittelee, että investoidaan 
inhimilliseen pääomaan sekä edistetään 
koulutusta, jatkokoulutusta ja 
oppisopimuskoulutusta, jotta voidaan 
ennakoida uuteen teknologiaan, vihreään ja 
vähän energiaa käyttävään talouteen 
perustuvan teollisuuden vaatimaa pätevän 
työvoiman tarvetta ja vastata siihen;

Or. en

Tarkistus 15
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suosittelee, että investoidaan 
inhimilliseen pääomaan sekä edistetään 
koulutusta ja oppisopimuskoulutusta, jotta 
voidaan ennakoida uuteen teknologiaan, 
vihreään ja vähän energiaa käyttävään 
talouteen perustuvan teollisuuden vaatimaa 
pätevän työvoiman tarvetta ja vastata 
siihen;

2. suosittelee, että investoidaan 
inhimilliseen pääomaan sekä edistetään 
koulutusta ja oppisopimuskoulutusta, jotta 
voidaan ennakoida esimerkiksi uuteen 
teknologiaan, vihreään ja vähän energiaa 
käyttävään talouteen perustuvan 
teollisuuden vaatimaa pätevän työvoiman 
tarvetta ja vastata siihen;

Or. en
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Tarkistus 16
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suosittelee, että investoidaan 
inhimilliseen pääomaan sekä edistetään 
koulutusta ja oppisopimuskoulutusta, jotta 
voidaan ennakoida uuteen teknologiaan, 
vihreään ja vähän energiaa käyttävään 
talouteen perustuvan teollisuuden vaatimaa 
pätevän työvoiman tarvetta ja vastata 
siihen;

2. suosittelee, että investoidaan 
inhimilliseen pääomaan sekä edistetään 
koulutusta ja oppisopimuskoulutusta, jotta 
voidaan ennakoida uuteen teknologiaan, 
vihreään ja vähän energiaa käyttävään 
talouteen perustuvan teollisuuden vaatimaa 
pätevän työvoiman tarvetta ja vastata 
siihen; korostaa tässä yhteydessä 
kaksiosaisten 
ammattikoulutusjärjestelmien etuja ja 
kannustaa vahvistamaan yritysten ja 
yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen 
välistä yhteistyötä;

Or. de

Tarkistus 17
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
investoimaan yhtä paljon tutkimukseen ja 
kehitykseen, etenkin siksi, että voidaan 
helpottaa siirtymistä vähemmän energiaa 
kuluttavaan teollisuuteen, joka on 
yhteensopiva EU:n ympäristötavoitteiden 
kanssa, ja muistuttaa, että 
ympäristötavoitteita on pidettävä yhtä 
tärkeinä kuin teollisia tavoitteita;

Or. fr
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Tarkistus 18
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa palkkaamaan lisää 
tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoimintaan sopivaa henkilöstöä 
ja investoimaan siihen, että henkilöstön 
saama koulutus sekä tutkimus- ja 
työvälineet ja -olosuhteet ovat parhaalla 
mahdollisella tasolla;

Or. fi

Tarkistus 19
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa edistämään työpaikoilla 
sellaista myönteistä ilmapiiriä ja 
palkitsemisjärjestelmiä, jotka auttavat 
saamaan täysimääräisesti hyödyksi sen 
kokemuksen ja luovuuden, jota kaikella 
henkilöstöllä on, työn ja tuotannon 
prosessien ja laitteistojen tehostamiseksi 
ja järkeistämiseksi;

Or. fi
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Tarkistus 20
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa alakohtaisen 
työmarkkinavuoropuhelun tärkeyttä 
Euroopan teollisuuden alojen 
suunnanmuutoksessa ja sitä, että samalla 
on suosittava yritysten 
yhteiskuntavastuullisuuden ja yhteisille 
kriteereille perustuvan eettisen merkin 
kehittämistä, jotta työntekijät voidaan 
sitouttaa yrityksen tulevaisuuteen ja 
voidaan mahdollistaa joustoturvan 
kehittäminen;

3. korostaa alakohtaisen 
työmarkkinavuoropuhelun tärkeyttä 
Euroopan teollisuuden alojen 
suunnanmuutoksessa ja sitä, että samalla 
on edistettävä yritysten 
yhteiskuntavastuullisuutta ja tuettava sitä 
lainsäädäntöaloitteilla, jotta työntekijät 
voidaan sitouttaa aktiivisesti yrityksen 
tulevaisuuteen ja voidaan mahdollistaa 
joustoturvan kehittäminen;

Or. de

Tarkistus 21
Karima Delli

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa alakohtaisen 
työmarkkinavuoropuhelun tärkeyttä 
Euroopan teollisuuden alojen 
suunnanmuutoksessa ja sitä, että samalla 
on suosittava yritysten 
yhteiskuntavastuullisuuden ja yhteisille 
kriteereille perustuvan eettisen merkin 
kehittämistä, jotta työntekijät voidaan 
sitouttaa yrityksen tulevaisuuteen ja 
voidaan mahdollistaa joustoturvan 
kehittäminen;

3. korostaa alakohtaisen 
työmarkkinavuoropuhelun tärkeyttä 
Euroopan teollisuuden alojen 
suunnanmuutoksessa ja sitä, että samalla 
on suosittava yritysten 
yhteiskuntavastuullisuuden ja yhteisille 
kriteereille perustuvan eettisen merkin 
kehittämistä, jotta työntekijät ja heidän 
edustajansa voidaan sitouttaa yrityksen 
tulevaisuuteen ja voidaan mahdollistaa 
sellaisen tasapainoisen joustoturvan 
kehittäminen, jolla tuetaan ihmisarvoisten, 
kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen 
luomista;

Or. fr
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Tarkistus 22
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa alakohtaisen 
työmarkkinavuoropuhelun tärkeyttä 
Euroopan teollisuuden alojen 
suunnanmuutoksessa ja sitä, että samalla 
on suosittava yritysten 
yhteiskuntavastuullisuuden ja yhteisille 
kriteereille perustuvan eettisen merkin 
kehittämistä, jotta työntekijät voidaan 
sitouttaa yrityksen tulevaisuuteen ja 
voidaan mahdollistaa joustoturvan 
kehittäminen;

3. korostaa alakohtaisen 
työmarkkinavuoropuhelun tärkeyttä 
Euroopan teollisuuden alojen 
suunnanmuutoksessa ja sitä, että samalla 
on suosittava yritysten 
yhteiskuntavastuullisuuden ja yhteisille 
kriteereille perustuvan eettisen merkin 
kehittämistä, jotta työntekijät voidaan 
sitouttaa yrityksen tulevaisuuteen ja 
voidaan mahdollistaa sellaisen 
joustoturvan kehittäminen, jossa otetaan 
tasapainoisesti nämä kaksi tekijää 
huomioon;

Or. fr

Tarkistus 23
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa alakohtaisen 
työmarkkinavuoropuhelun tärkeyttä 
Euroopan teollisuuden alojen 
suunnanmuutoksessa ja sitä, että samalla 
on suosittava yritysten 
yhteiskuntavastuullisuuden ja yhteisille 
kriteereille perustuvan eettisen merkin 
kehittämistä, jotta työntekijät voidaan 
sitouttaa yrityksen tulevaisuuteen ja 
voidaan mahdollistaa joustoturvan 
kehittäminen;

3. korostaa alakohtaisen 
työmarkkinavuoropuhelun tärkeyttä 
Euroopan teollisuuden alojen 
suunnanmuutoksessa ja sitä, että samalla 
on suosittava yritysten 
yhteiskuntavastuullisuuden ja yhteisille 
kriteereille perustuvan eettisen merkin 
kehittämistä, jotta työntekijät voidaan 
sitouttaa yrityksen tulevaisuuteen ja 
voidaan mahdollistaa joustoturvan 
kehittäminen; korostaa, että on 
välttämätöntä vahvistaa työntekijöiden ja 
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työntekijöiden edustajien oikeutta saada 
tietoa, tulla kuulluksi ja osallistua 
päätöksentekoon erityisesti yritysten 
uudelleenjärjestelyjen yhteydessä; viittaa 
erityisesti 15. tammikuuta 2013 annettuun 
Euroopan parlamentin päätöslauselmaan 
suosituksista komissiolle työntekijöille 
tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan 
sekä rakennemuutoksen ennakoimisesta 
ja hallitsemisesta (2012/2061(INI));

Or. de

Tarkistus 24
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että Euroopan 
uudelleenteollistamista voitaisiin tukea 
varaamalla EU:n talousarviosta sitä 
varten erityiset varat;

Or. fr

Tarkistus 25
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että 
uudelleenteollistamisessa 
rakennemuutostoimien yhteiskunnallisesti 
vastuullinen hallinnointi on tärkeässä 
roolissa, kun ennakoidaan ja 
hallinnoidaan teollisuuden muutoksia, 
kuten parlamentin 15. tammikuuta 2013 
antamassa päätöslauselmassa 
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painotetaan;

Or. fr

Tarkistus 26
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pyytää komissiota esittämään 
mahdollisimman pian ja 
työmarkkinaosapuolten kuulemisen 
jälkeen perussopimuksen 225 artiklaan 
pohjautuvan säädösehdotuksen 
työntekijöille tiedottamisesta ja heidän 
kuulemisestaan sekä rakennemuutoksen 
ennakoimisesta ja hallitsemisesta 
Cercasin mietinnössä olevien 
yksityiskohtaisten suositusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 27
Karima Delli

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että on äärimmäisen tärkeää 
tarttua toimiin, jotka edesauttavat 
innovatiivisten alojen luomista ja 
tukemista, helpottamalla pk-yritysten 
rahoitusmahdollisuuksia, pienentämällä 
verotusta ja hallinnollista rasitusta ja 
hyödyntämällä digitaalisten 
sisämarkkinoiden tarjoamia 
mahdollisuuksia;

4. muistuttaa, että on äärimmäisen tärkeää 
tarttua toimiin, jotka edesauttavat 
innovatiivisten ja ympäristöteollisuuden 
alojen luomista ja tukemista, helpottamalla 
pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia, 
tasapainottamalla verotusta, joka rasittaa 
monikansallisten suuryritysten 
tytäryhtiöiden sijaan usein pk-yrityksiä, 
kehittämällä kannustava 
ympäristöverotus, tukemalla paikallista 
käsiteollisuutta ja hyödyntämällä 
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digitaalisten sisämarkkinoiden tarjoamia 
mahdollisuuksia;

Or. fr

Tarkistus 28
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että on äärimmäisen tärkeää 
tarttua toimiin, jotka edesauttavat 
innovatiivisten alojen luomista ja 
tukemista, helpottamalla pk-yritysten 
rahoitusmahdollisuuksia, pienentämällä 
verotusta ja hallinnollista rasitusta ja 
hyödyntämällä digitaalisten 
sisämarkkinoiden tarjoamia 
mahdollisuuksia;

4. muistuttaa, että on äärimmäisen tärkeää 
tarttua toimiin, jotka edesauttavat 
innovatiivisten alojen luomista ja 
tukemista, helpottamalla pk-yritysten 
rahoitusmahdollisuuksia ja hyödyntämällä 
digitaalisten sisämarkkinoiden tarjoamia 
mahdollisuuksia;

Or. de

Tarkistus 29
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että on äärimmäisen tärkeää 
tarttua toimiin, jotka edesauttavat 
innovatiivisten alojen luomista ja 
tukemista, helpottamalla pk-yritysten 
rahoitusmahdollisuuksia, pienentämällä 
verotusta ja hallinnollista rasitusta ja 
hyödyntämällä digitaalisten 
sisämarkkinoiden tarjoamia 
mahdollisuuksia;

4. muistuttaa, että on äärimmäisen tärkeää 
tarttua toimiin, jotka edesauttavat 
innovatiivisten alojen luomista ja 
tukemista, helpottamalla pk-yritysten 
rahoitusmahdollisuuksia ja hyödyntämällä 
digitaalisten sisämarkkinoiden tarjoamia 
mahdollisuuksia;

Or. de
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Tarkistus 30
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että on äärimmäisen tärkeää 
tarttua toimiin, jotka edesauttavat 
innovatiivisten alojen luomista ja 
tukemista, helpottamalla pk-yritysten 
rahoitusmahdollisuuksia, pienentämällä 
verotusta ja hallinnollista rasitusta ja 
hyödyntämällä digitaalisten 
sisämarkkinoiden tarjoamia 
mahdollisuuksia;

4. muistuttaa, että on äärimmäisen tärkeää 
tarttua toimiin, jotka edesauttavat 
innovatiivisten alojen luomista ja 
tukemista, helpottamalla pk-yritysten 
rahoitusmahdollisuuksia ja hyödyntämällä 
digitaalisten sisämarkkinoiden tarjoamia 
mahdollisuuksia;

Or. fr

Tarkistus 31
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että on äärimmäisen tärkeää 
tarttua toimiin, jotka edesauttavat 
innovatiivisten alojen luomista ja 
tukemista, helpottamalla pk-yritysten 
rahoitusmahdollisuuksia, pienentämällä 
verotusta ja hallinnollista rasitusta ja 
hyödyntämällä digitaalisten 
sisämarkkinoiden tarjoamia 
mahdollisuuksia;

4. muistuttaa, että on äärimmäisen tärkeää 
tarttua toimiin, jotka edesauttavat 
innovatiivisten alojen luomista ja 
tukemista, helpottamalla pk-yritysten 
rahoitusmahdollisuuksia, pienentämällä 
niiden verotusta ja hallinnollista rasitusta, 
kehittämällä yritysten ja oppi- ja 
tutkimuslaitosten yhteistyötä ja 
hyödyntämällä digitaalisten 
sisämarkkinoiden tarjoamia 
mahdollisuuksia;

Or. fi
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Tarkistus 32
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että erityisesti pk-yrityksiä 
ja perinteisiä tuotannonaloja, myös 
energiavaltaisia teollisuudenaloja, olisi 
tuettava kestävien liiketoimintamallien 
kehittämisessä ja resurssitehokkuutta 
parantavien innovaatioiden 
käynnistämisessä;

Or. en

Tarkistus 33
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa parantamaan yrittäjyyden ja 
innovoinnin ohjelman (EIP) sekä 
yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä 
koskevan ohjelman (COSME) käyttöä; 

Or. fr

Tarkistus 34
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. ehdottaa, että lisätään EU:n kauppa-, 
kilpailu- ja teollisuuspolitiikan 
johdonmukaisuutta, jotta pk-yritykset 
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voisivat laajentaa toimintaansa kotimaan 
ulkopuolelle ja jotta voitaisiin tukea 
niiden pääsyä markkinoille;

Or. fr

Tarkistus 35
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. muistuttaa, että mittavia julkisia 
hankintoja koskevissa tarjouskilpailuissa 
on vaadittava sosiaalisten normien 
noudattamista;

Or. fr

Tarkistus 36
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. ehdottaa, että perustetaan 
tiedotuskeskuksia, jotta yrittäjät saisivat
tietoa siitä, mitä etua on yritystoiminnan
pitämisestä Euroopan unionissa tai 
siirtämisestä Euroopan unioniin, ja 
optimoitaisiin Euresin käyttö nuorten 
eurooppalaisten työnhakijoiden kykyjen 
hyödyntämiseksi ja palveludirektiivin 
täytäntöönpanoon liittyvien ongelmien 
välttämiseksi ja sosiaalisen polkumyynnin 
vähentämiseksi.

6. korostaa, että yrittäjien on saatava 
tietoa siitä, mitä etua on yritystoiminnan 
pitämisestä Euroopan unionissa tai 
siirtämisestä Euroopan unioniin; ehdottaa, 
että Euresin käyttö optimoidaan nuorten 
eurooppalaisten työnhakijoiden kykyjen 
hyödyntämiseksi, ja kehottaa 
jäsenvaltioita parantamaan 
palveludirektiivin täytäntöönpanoa ja 
poistamaan sosiaalisen polkumyynnin.

Or. en
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Tarkistus 37
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. ehdottaa, että perustetaan 
tiedotuskeskuksia, jotta yrittäjät saisivat 
tietoa siitä, mitä etua on yritystoiminnan 
pitämisestä Euroopan unionissa tai 
siirtämisestä Euroopan unioniin, ja 
optimoitaisiin Euresin käyttö nuorten 
eurooppalaisten työnhakijoiden kykyjen 
hyödyntämiseksi ja palveludirektiivin 
täytäntöönpanoon liittyvien ongelmien 
välttämiseksi ja sosiaalisen polkumyynnin 
vähentämiseksi.

6. ehdottaa, että perustetaan 
tiedotuskeskuksia, jotta yrittäjät saisivat 
tietoa siitä, mitä etua on yritystoiminnan 
pitämisestä Euroopan unionissa tai 
siirtämisestä Euroopan unioniin; katsoo, 
että lyhyiden toimitusketjujen 
uudenlainen painottaminen luo uusia 
mahdollisuuksia EU:ssa toimiville 
yrityksille, joiden tuotanto keskittyy 
kapeaan erikoisalaan, ja lisää näin ollen 
paikallista kasvupotentiaalia; toteaa, että 
lyhyemmät toimitusketjut johtavat 
tuotteiden paikalliseen hankintaan ja 
parantavat valmistusteollisuuden 
tehokkuutta ja laajentavat samalla 
paikallisia työllistymismahdollisuuksia; 
katsoo, että paikalliset osaamisvajeet ovat 
suuri haaste, ja korostaa, että Euresin 
käyttö on optimoitava nuorten 
eurooppalaisten työnhakijoiden kykyjen 
hyödyntämiseksi, mikä parantaa 
palveludirektiivin täytäntöönpanoa ja 
helpottaa työvoiman liikkuvuutta ja 
vähentää samalla sosiaalisen 
polkumyynnin riskiä.

Or. en

Tarkistus 38
Karima Delli

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. ehdottaa, että perustetaan
tiedotuskeskuksia, jotta yrittäjät saisivat 
tietoa siitä, mitä etua on yritystoiminnan 
pitämisestä Euroopan unionissa tai 

6. ehdottaa, että otetaan käyttöön kaikki 
saatavilla olevat rahoitusvälineet ja 
standardit taloudellisten toimintojen 
siirtämisen edistämiseksi, ja kehottaa 
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siirtämisestä Euroopan unioniin, ja 
optimoitaisiin Euresin käyttö nuorten 
eurooppalaisten työnhakijoiden kykyjen 
hyödyntämiseksi ja palveludirektiivin 
täytäntöönpanoon liittyvien ongelmien 
välttämiseksi ja sosiaalisen polkumyynnin
vähentämiseksi.

perustamaan tiedotuskeskuksia, jotta 
yrittäjät saisivat tietoa siitä, mitä etua on
yritystoiminnan pitämisestä Euroopan 
unionissa tai siirtämisestä Euroopan 
unioniin, ja optimoitaisiin Euresin käyttö 
nuorten eurooppalaisten työnhakijoiden 
kykyjen hyödyntämiseksi ja 
palveludirektiivin täytäntöönpanoon 
liittyvien ongelmien välttämiseksi ja 
sosiaalisen polkumyynnin vähentämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 39
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. ehdottaa, että komissio toteuttaisi 
kattavan alakohtaisen selvityksen 
eurooppalaisen teollisuustuotannon 
lisäarvosta maailmanlaajuisissa 
tuotantoketjuissa, jotta voitaisiin 
määrittää eri teollisuudenalojen 
juurtuminen eri jäsenvaltioihin, ja 
kehottaa komissiota laatimaan 
tehokkaamman yhteisen strategian EU:n 
teollisten etujen puolustamiseksi;

Or. fr
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Tarkistus 40
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. ehdottaa, että komissio arvioisi, missä 
määrin sellainen tilanne on yhteensopiva 
EU:n kilpailuoikeuden kanssa, jossa 
maailmanlaajuista suuryhtiötä kielletään 
luovuttamasta toimipaikkaa, jonka se on 
päättänyt sulkea, toiselle mahdolliselle 
liiketoiminnan jatkajalle tai julkiselle 
yhteisölle, joka jatkaisi liiketoimintaa 
väliaikaisesti;

Or. fr

Tarkistus 41
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. korostaa, että unionin on 
huolehdittava teollisista eduistaan 
kauppasuhteissa sekä silloin, kun se laatii 
kauppasopimuksia tai lainsäädäntöä, joka 
koskee kolmansien maiden yritysten 
pääsyä julkisten hankintojen 
markkinoille, että silloin, kun se 
turvautuu välineisiin, joilla torjutaan 
kolmansien maiden yritysten vilpillistä 
kilpailua;

Or. fr
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Tarkistus 42
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 d. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
panemaan täytäntöön määräykset, joiden 
avulla voidaan kehittää EU:n 
teollisuuspolitiikkaa, jota jäsenvaltioiden 
välinen kilpailu ei heikennä; suosittaa 
tätä varten lähentämään kansallisia 
sosiaalisia normeja sekä 
yhdenmukaistamaan verotusta;

Or. fr

Tarkistus 43
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
6 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 e. kehottaa jäsenvaltioita 
perussopimusten mahdollisten muutosten 
yhteydessä kehittämään yhteisen 
teollisuuspolitiikan, johon sisältyvät 
yhteistä maatalouspolitiikkaa vastaavat 
kunnianhimoiset tavoitteet ja keinot, eli 
yhteistä strategiaa tukeva todellinen 
monikansallinen yhteistoiminta, 
olennaiset rahoituskeinot ja 
markkinoiden sääntelyvälineet, joita 
käytetään maailman muilla merkittävillä 
kauppa-alueilla ja joita ovat esimerkiksi 
valuuttaväline tai valtiontukisäännöt, 
jotka mukautetaan EU:n teollisuuden 
tarpeisiin kuitenkin noudattaen 
kansainvälistä oikeutta;

Or. fr


