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Tarkistus 1
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2008 
päivätyn kannanottonsa Euroopan 
unionissa toimivien suurten 
supermarkettien vallan väärinkäytön 
tutkimiseen ja tilanteen korjaamiseen1,

Or. en

Tarkistus 2
Mairead McGuinness

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon 19. helmikuuta 2008 
päivätyn kannanottonsa Euroopan 
unionissa toimivien suurten 
supermarkettien vallan väärinkäytön 
tutkimiseen ja tilanteen korjaamiseen1,

Or. en

Tarkistus 3
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. katsoo, että vähittäismarkkinoilla on 
tärkeä asema kilpailukykyisen ja 
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tasapainoisen kasvun edistämisessä, 
työpaikkojen luomisessa, taloudellisten 
toimien jäsentämisessä kaupungeissa ja 
yhtenäismarkkinoiden vahvistamisessa 
sekä eurooppalaisten luottamuksen 
palauttamisessa sisämarkkinoihin;

Or. es

Tarkistus 4
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. katsoo, että vähittäiskaupan alan 
johtoasema on kaikilta osin tunnustettava 
kasvun, kilpailukyvyn ja innovaatioiden 
keskeisenä edistäjänä;

Or. en

Tarkistus 5
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Morten 
Løkkegaard, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että vaikka virtuaalinen 
yhteydenpito internetin välityksellä on yhä 
merkittävämpi osa yhteiskuntaa, kaupat 
ovat yhä paikkoja, joissa ihmiset kohtaavat 
toisiaan, ja että kaupunkien ostoskadut ja 
keskustat voivat olla yhteisiä kokemuksia 
tarjoavia ympäristöjä sekä 
paikallisidentiteetin, yhteisön ylpeyden, 
yhteisen perinnön ja yhteisten arvojen 
lähteitä;

B. katsoo, että vaikka virtuaalinen 
yhteydenpito internetin välityksellä on yhä 
merkittävämpi osa yhteiskuntaa, kaupat 
ovat yhä paikkoja, joissa ihmiset kohtaavat 
toisiaan, ja että kaupunkien ostoskadut ja 
keskustat sekä tuottajien suoramyynti
voivat olla yhteisiä kokemuksia tarjoavia 
ympäristöjä sekä paikallisidentiteetin, 
yhteisön ylpeyden, yhteisen perinnön ja 
yhteisten arvojen lähteitä; katsoo, että 
verkkokauppa ja perinteiset liikkeet eivät 
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silti sulje pois toisiaan vaan tosiasiassa 
täydentävät toisiaan;

Or. en

Tarkistus 6
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että vallitseva talouskriisi on 
heikentänyt vähittäiskauppaa ja vaikuttanut 
etenkin pienehköihin itsenäisiin liikkeisiin;

C. toteaa, että vallitseva talouskriisi on 
heikentänyt perinteistä vähittäiskauppaa ja 
vaikuttanut etenkin pienehköihin itsenäisiin 
liikkeisiin ja pieniin kauppaketjuihin sekä 
aiheuttanut työllisyystilanteen jatkuvan 
heikkenemisen vähittäiskaupan alalla;

Or. es

Tarkistus 7
Roberta Angelilli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että vallitseva talouskriisi on 
heikentänyt vähittäiskauppaa ja vaikuttanut 
etenkin pienehköihin itsenäisiin liikkeisiin;

C. toteaa, että vallitseva talouskriisi on 
heikentänyt vähittäiskauppaa ja liikkuvaa 
kauppaa ja vaikuttanut etenkin 
pienehköihin itsenäisiin liikkeisiin myös 
kauppakeskusten jatkuvan aukiolon 
vuoksi;

Or. it

Tarkistus 8
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että hyvän kauppatavan 
vastaisia käytäntöjä esiintyy yhä ja että ne
vaikuttavat kielteisesti etenkin viljelijöihin 
ja pieniin valmistajiin;

D. ottaa huomioon, että hyvän kauppatavan 
vastaiset käytännöt vaikuttavat kielteisesti
kuluttajien etuihin sekä kasvuun ja 
työpaikkojen luomiseen koko 
toimitusketjussa;

Or. en

Tarkistus 9
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että hyvän kauppatavan 
vastaisia käytäntöjä esiintyy yhä ja että ne 
vaikuttavat kielteisesti etenkin viljelijöihin 
ja pieniin valmistajiin;

D. ottaa huomioon, että hyvän kauppatavan 
vastaisia käytäntöjä esiintyy yhä ja että ne 
vaikuttavat kielteisesti koko 
toimitusketjuun, kuten viljelijöihin ja 
pk-yrityksiin;

Or. en

Tarkistus 10
Morten Løkkegaard

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että hyvän kauppatavan 
vastaisia käytäntöjä esiintyy yhä ja että ne 
vaikuttavat kielteisesti etenkin viljelijöihin 
ja pieniin valmistajiin;

D. ottaa huomioon, että hyvän kauppatavan 
vastaisia käytäntöjä esiintyy yhä ja että ne 
vaikuttavat kielteisesti etenkin viljelijöihin,
pieniin valmistajiin ja pieniin 
vähittäiskauppiaisiin;

Or. en
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Tarkistus 11
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että viljelijöillä ei usein ole 
riittävästi neuvotteluvoimaa taatakseen 
tuotteilleen reilun hinnan; katsoo, että 
suurin osa maatalouden ja 
elintarvikeketjun tuotoista keskittyy 
keskivaiheen toimittajille, kuten 
jakelijoille ja jalostajille;

Or. en

Tarkistus 12
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D b. katsoo, että tällä hetkellä kuluttajat 
eivät saa luotettavia, yksityiskohtaisia 
tietoja eri tuotteiden 
kustannusrakenteesta;

Or. en

Tarkistus 13
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että toimintasuunnitelmassa olisi 
pitänyt kiinnittää enemmän huomiota 

2. toteaa, että toimintasuunnitelmassa olisi 
pitänyt kiinnittää enemmän huomiota 
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siihen, miten vallitseva talouskriisi 
vaikuttaa vähittäiskauppaan ja etenkin 
pienehköihin itsenäisiin liikkeisiin;

siihen, miten vallitseva talouskriisi 
vaikuttaa vähittäiskauppaan ja etenkin 
pienehköihin itsenäisiin liikkeisiin sekä 
pieniin kauppaketjuihin ja kuluttajien ja 
erityisesti haavoittuvimmassa asemassa 
olevien kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksien 
vahvistamiseen;

Or. es

Tarkistus 14
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille komission 
aikeen perustaa vähittäiskaupan 
kilpailukykyä käsittelevän pysyvän ryhmän
mutta korostaa, että on tärkeää, että 
ryhmässä ovat tasapuolisesti edustettuina
esimerkiksi pienet ja suuret 
vähittäiskauppiaat, osuuskunnat sekä 
kuluttajien ja yhteiskunnan etuja ja 
ympäristönäkökohtia edustavat tahot;

3. panee tyytyväisenä merkille komission 
aikeen perustaa vähittäiskaupan 
kilpailukykyä käsittelevän pysyvän ryhmän 
mutta korostaa, että on tärkeää, että 
ryhmässä on tasapuolinen edustus; 
kehottaa komissiota omaksumaan 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan 
vähittäiskauppaan välttäen 
päällekkäisyyksiä ja ylimääräistä 
byrokratiaa sekä varmistamaan 
yhdenmukaisuuden ja tiiviin 
koordinoinnin muiden olemassa olevien 
foorumien, kuten vuosittain järjestettävän 
kaupan markkinoita koskevan paneelin 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 15
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille komission 
aikeen perustaa vähittäiskaupan 
kilpailukykyä käsittelevän pysyvän ryhmän 
mutta korostaa, että on tärkeää, että 
ryhmässä ovat tasapuolisesti edustettuina 
esimerkiksi pienet ja suuret 
vähittäiskauppiaat, osuuskunnat sekä 
kuluttajien ja yhteiskunnan etuja ja 
ympäristönäkökohtia edustavat tahot;

3. panee tyytyväisenä merkille komission 
aikeen perustaa vähittäiskaupan 
kilpailukykyä käsittelevän pysyvän ryhmän 
mutta korostaa, että on tärkeää, että 
ryhmässä ovat tasapuolisesti edustettuina 
esimerkiksi pienet ja suuret 
vähittäiskauppiaat, niiden toimittajat ja 
osuuskunnat sekä kuluttajien ja 
yhteiskunnan etuja ja ympäristönäkökohtia 
edustavat tahot;

Or. de

Tarkistus 16
Adam Bielan

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille komission 
aikeen perustaa vähittäiskaupan 
kilpailukykyä käsittelevän pysyvän ryhmän 
mutta korostaa, että on tärkeää, että 
ryhmässä ovat tasapuolisesti edustettuina 
esimerkiksi pienet ja suuret 
vähittäiskauppiaat, osuuskunnat sekä 
kuluttajien ja yhteiskunnan etuja ja 
ympäristönäkökohtia edustavat tahot;

3. panee tyytyväisenä merkille komission 
aikeen perustaa vähittäiskaupan 
kilpailukykyä käsittelevän pysyvän ryhmän 
mutta korostaa, että on tärkeää, että 
ryhmässä ovat tasapuolisesti edustettuina 
esimerkiksi pienet ja suuret 
vähittäiskauppiaat, tuottajat, toimittajat, 
osuuskunnat sekä kuluttajien ja 
yhteiskunnan etuja ja ympäristönäkökohtia 
edustavat tahot;

Or. pl

Tarkistus 17
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
3 kohta



PE519.470v01-00 10/53 AM\1002617FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille komission 
aikeen perustaa vähittäiskaupan 
kilpailukykyä käsittelevän pysyvän ryhmän 
mutta korostaa, että on tärkeää, että 
ryhmässä ovat tasapuolisesti edustettuina 
esimerkiksi pienet ja suuret 
vähittäiskauppiaat, osuuskunnat sekä 
kuluttajien ja yhteiskunnan etuja ja 
ympäristönäkökohtia edustavat tahot;

3. panee tyytyväisenä merkille komission 
aikeen perustaa vähittäiskaupan 
kilpailukykyä käsittelevän pysyvän ryhmän 
mutta korostaa, että on tärkeää, että 
ryhmässä ovat tasapuolisesti edustettuina 
esimerkiksi pienet ja suuret 
vähittäiskauppiaat, osuuskunnat, 
toimittajat sekä kuluttajien ja yhteiskunnan 
etuja ja ympäristönäkökohtia edustavat 
tahot;

Or. en

Tarkistus 18
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille komission 
aikeen perustaa vähittäiskaupan 
kilpailukykyä käsittelevän pysyvän ryhmän 
mutta korostaa, että on tärkeää, että 
ryhmässä ovat tasapuolisesti edustettuina 
esimerkiksi pienet ja suuret 
vähittäiskauppiaat, osuuskunnat sekä 
kuluttajien ja yhteiskunnan etuja ja 
ympäristönäkökohtia edustavat tahot;

3. panee tyytyväisenä merkille komission 
aikeen perustaa vähittäiskaupan 
kilpailukykyä käsittelevän pysyvän ryhmän 
mutta korostaa, että on tärkeää, että 
ryhmässä ovat tasapuolisesti edustettuina 
esimerkiksi pienet ja suuret 
vähittäiskauppiaat, osuuskunnat sekä 
toimittajien, kuluttajien ja yhteiskunnan 
etuja ja ympäristönäkökohtia edustavat 
tahot;

Or. en

Tarkistus 19
Catherine Stihler

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio on perustanut vähittäiskaupan 
alan innovaatioita käsittelevän korkean 
tason asiantuntijaryhmän, ja kehottaa 
komissiota tarkastelemaan pikaisesti 
ryhmän tulevia suosituksia edistääkseen 
edelleen yrittäjyyttä ja innovointia ja 
luodakseen työpaikkoja ja kasvua 
Eurooppaan;

Or. en

Tarkistus 20
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. tukee sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan järjestämää 
kaupan markkinoita koskevaa paneelia 
toimielinten foorumina, joka pitää 
vähittäiskaupan EU:n poliittisella 
asialistalla korkealla sijalla, seuraa 
vähittäiskaupan toimintasuunnitelman 
olennaisten näkökohtien toteuttamisen 
edistymistä, raportoi vähittäiskaupan 
kilpailukykyä käsittelevän pysyvän 
ryhmän työstä ja päivittää tietoja muiden 
olemassa olevien foorumien ja 
epävirallisten vuoropuhelumekanismien 
edistymisestä; kehottaa vähittäiskaupan 
kilpailukykyä käsittelevää pysyvää 
ryhmää työskentelemään tiiviisti 
Euroopan parlamentin kanssa 
vuosittaisen kaupan markkinoita 
koskevan paneelin valmistelemiseksi;

Or. en
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Tarkistus 21
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Morten 
Løkkegaard, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pyytää, etteivät jäsenvaltiot toteuttaisi 
osana säästöpolitiikkaa kuluttajien 
luottamusta heikentäviä ja vähittäiskaupan 
alaa välittömästi vahingoittavia toimia, 
kuten korottaisi arvonlisäveroa tai liikkeiltä 
perittäviä maksuja;

4. pyytää, etteivät jäsenvaltiot toteuttaisi 
osana säästöpolitiikkaa kuluttajien 
luottamusta heikentäviä ja vähittäiskaupan 
alaa välittömästi vahingoittavia syrjiviä 
toimia, kuten korottaisi arvonlisäveroa tai 
liikkeiltä perittäviä maksuja; on 
huolestunut erityisesti tietyistä 
kansallisista kauppaa ja verotusta 
koskevista laeista, jotka vaikuttavat 
tiettyihin aloihin tai 
liiketoimintamalleihin, joilla on 
tosiasiallisesti syrjivä vaikutus 
ulkomaisiin vähittäiskauppiaisiin EU:ssa; 
kehottaa komissiota tiukempiin toimiin, 
jotta sisämarkkina- ja 
kilpailulainsäädäntö pannaan kaikilta 
osin täytäntöön, muun muassa 
nopeuttamalla rikkomismenettelyjä 
nopeutetulla lähestymistavalla;

Or. en

Tarkistus 22
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pyytää, etteivät jäsenvaltiot toteuttaisi 
osana säästöpolitiikkaa kuluttajien 
luottamusta heikentäviä ja vähittäiskaupan 
alaa välittömästi vahingoittavia toimia, 
kuten korottaisi arvonlisäveroa tai liikkeiltä 
perittäviä maksuja;

4. pyytää, etteivät jäsenvaltiot toteuttaisi 
osana säästöpolitiikkaa kuluttajien 
luottamusta heikentäviä ja vähittäiskaupan 
alaa välittömästi vahingoittavia toimia, 
kuten korottaisi arvonlisäveroa tai liikkeiltä 
ja tuotetyypeiltä ja tuotteiden 
uudelleenluokittelusta perittäviä maksuja
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tai estäisi luotonsaantia jne.;

Or. es

Tarkistus 23
Roberta Angelilli

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pyytää, etteivät jäsenvaltiot toteuttaisi 
osana säästöpolitiikkaa kuluttajien 
luottamusta heikentäviä ja vähittäiskaupan 
alaa välittömästi vahingoittavia toimia, 
kuten korottaisi arvonlisäveroa tai liikkeiltä 
perittäviä maksuja;

4. pyytää, etteivät jäsenvaltiot toteuttaisi 
osana säästöpolitiikkaa kuluttajien 
luottamusta heikentäviä ja vähittäiskaupan 
alaa välittömästi vahingoittavia toimia, 
kuten korottaisi arvonlisäveroa tai liikkeiltä 
perittäviä maksuja; katsoo, että 
arvonlisävero olisi tämän vuoksi 
yhdenmukaistettava yhteisön tasolla;

Or. it

Tarkistus 24
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Morten 
Løkkegaard, Seán Kelly, Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. on huolissaan siitä, että rajoittavat 
kansalliset säännöt, eriävät tulkinnat ja 
sisämarkkinoita koskevien sääntöjen 
täytäntöönpanon riittämätön valvonta 
haittaavat tavaroiden ja palveluiden 
vapaata liikkumista EU:ssa; korostaa, että 
vaatimukset, jotka koskevat ylimääräisiä 
testejä ja rekisteröintejä, sertifikaattien ja 
standardien tunnustamisen puuttuminen, 
alueellista toimittamista koskevat 
rajoitukset ja vastaavat toimet aiheuttavat 
lisäkustannuksia kuluttajille ja 
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vähittäiskauppiaille ja erityisesti 
pk-yrityksille ja rajoittavat siten 
yhtenäismarkkinoiden mahdollisia 
hyötyjä Euroopan kansalaisille;

Or. en

Tarkistus 25
Morten Løkkegaard

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa toteuttamaan lujia 
valvontatoimenpiteitä painostaakseen 
jäsenvaltioita, jotka eivät ole panneet 
palveludirektiiviä kaikilta osin täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 26
Morten Løkkegaard

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. vaatii laajentamaan 
sisämarkkinoiden tulostaulua niin, että se 
kattaa palveludirektiivin 
täytäntöönpanon;

Or. en

Tarkistus 27
Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään sisämarkkinoiden ja digitaalisten 
sisämarkkinoiden tukipilarina toimivasta 
vähittäiskaupasta ensisijaisen poliittisen 
painopistealueen ja poistamaan käytännön 
esteet, joiden vuoksi vähittäiskauppiaiden 
on vaikea täysimääräisesti hyödyntää 
sisämarkkinoita;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään sisämarkkinoiden ja digitaalisten 
sisämarkkinoiden tukipilarina toimivasta 
vähittäiskaupasta ensisijaisen poliittisen 
painopistealueen ja poistamaan 
lainsäädännölliset ja käytännön esteet, 
joiden vuoksi vähittäiskauppiaiden on 
vaikea täysimääräisesti hyödyntää 
sisämarkkinoita; pyytää komissiota lisäksi 
paremman hallinnon saavuttamiseksi 
harjoittamaan nollatoleranssipolitiikkaa 
niitä jäsenvaltioita kohtaan, jotka eivät 
sovella asianmukaisesti sisämarkkinoiden 
sääntöjä, tarvittaessa rikkomismenettelyn
avulla;

Or. de

Tarkistus 28
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään sisämarkkinoiden ja digitaalisten 
sisämarkkinoiden tukipilarina toimivasta 
vähittäiskaupasta ensisijaisen poliittisen 
painopistealueen ja poistamaan käytännön 
esteet, joiden vuoksi vähittäiskauppiaiden 
on vaikea täysimääräisesti hyödyntää 
sisämarkkinoita;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään sisämarkkinoiden ja digitaalisten 
sisämarkkinoiden tukipilarina toimivasta 
vähittäiskaupasta ensisijaisen poliittisen 
painopistealueen ja poistamaan käytännön 
esteet, joiden vuoksi vähittäiskauppiaiden 
on vaikea täysimääräisesti hyödyntää 
sisämarkkinoita; katsoo, että 
vähittäismarkkinalainsäädännön olisi 
oltava perusteellisemmin näyttöön 
perustuvaa erityisesti koskien tarvetta 
tutkia ja ymmärtää riittävästi sen 
vaikutuksia pienyrityksiin;

Or. en
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Tarkistus 29
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään sisämarkkinoiden ja digitaalisten 
sisämarkkinoiden tukipilarina toimivasta 
vähittäiskaupasta ensisijaisen poliittisen 
painopistealueen ja poistamaan käytännön 
esteet, joiden vuoksi vähittäiskauppiaiden 
on vaikea täysimääräisesti hyödyntää 
sisämarkkinoita;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään sisämarkkinoiden ja digitaalisten 
sisämarkkinoiden tukipilarina toimivasta 
vähittäiskaupasta ensisijaisen poliittisen 
painopistealueen ja poistamaan käytännön 
esteet ja erityisesti yritystoiminnan 
aloittamista, kehittämistä ja jatkamista 
hidastavat hallinnolliset ja byrokraattiset 
esteet, joiden vuoksi vähittäiskauppiaiden 
ja yrittäjien on vaikea täysimääräisesti 
hyödyntää sisämarkkinoita;

Or. es

Tarkistus 30
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
sisämarkkinoita koskevat säännöt osaksi 
kansallista lainsäädäntöään yhtenäisesti 
ja johdonmukaisesti ja varmistamaan 
tavaroiden ja palveluiden tehokkaan 
vastavuoroisen tunnustamisen, 
poistamaan päällekkäisyydet ja 
vähentämään hallinnollista taakkaa sekä 
sääntelystä johtuvia esteitä, jotka voivat 
rajoittaa kasvua ja työpaikkojen luomista; 
kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysin 
ja asianmukaisesti täytäntöön 
sisämarkkinoita koskevat säännöt ja 
lainsäädännön ja erityisesti 
tavarapaketin, palveludirektiivin, 
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maksuviivästysdirektiivin, sähköistä 
kauppaa koskevan direktiivin, pk-yrityksiä 
tukevan aloitteen ja sopimattomia 
kaupallisia menettelyjä koskevan 
direktiivin;

Or. en

Tarkistus 31
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. kehottaa yritysten etujärjestöjä ja 
kuluttajajärjestöjä antamaan 
sidosryhmille entistä enemmän tietoa, 
koulutusta ja oikeudellisia neuvoja niiden 
oikeuksista ja niiden käytettävissä olevista 
ongelmanratkaisuvälineistä, kuten 
SOLVIT-järjestelmästä, sekä tukemaan 
niiden keskinäistä tietojen vaihtoa;

Or. en

Tarkistus 32
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee tyytyväisenä merkille komission 
aikeen helpottaa kuluttajien 
mahdollisuuksia saada avoimia ja 
luotettavia tietoja tavaroiden ja palveluiden 
hinnoista, laadusta ja kestävyydestä; 
kannustaa komissiota luomaan 
helppokäyttöisen tietokannan, joka sisältää 
kaikki EU:n ja jäsenvaltioiden 

6. panee tyytyväisenä merkille komission 
aikeen helpottaa kuluttajien 
mahdollisuuksia saada avoimia ja 
luotettavia tietoja tavaroiden ja palveluiden 
hinnoista, laadusta ja kestävyydestä; 
kannustaa komissiota luomaan 
helppokäyttöisen tietokannan, joka sisältää 
kaikki EU:n ja jäsenvaltioiden 
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pakkausmerkintävaatimukset; varoittaa 
samalla pakkausmerkintöjen ja niitä 
koskevien vaatimusten määrän 
lisääntymisestä ja kehottaa 
yksinkertaistamaan niitä, mieluiten 
esimerkiksi yhdistämällä yhteen 
pakkausmerkintään useita sosiaalista 
kestävyyttä ja ympäristön kestävyyttä 
koskevia näkökulmia ja vähentämällä 
eroja kansallisten pakollisten 
pakkausmerkintävaatimusten välillä;

pakkausmerkintävaatimukset; varoittaa 
samalla pakkausmerkintöjen ja niitä 
koskevien vaatimusten määrän 
lisääntymisestä ja kehottaa 
yksinkertaistamaan niitä muun muassa 
vähentämällä eroja pakollisten 
pakkausmerkintävaatimusten välillä ja 
laatimalla tarvittaessa yhteisiä EU:n 
tason vertailuarvoja/perusteita;

Or. en

Tarkistus 33
Morten Løkkegaard

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee tyytyväisenä merkille komission 
aikeen helpottaa kuluttajien 
mahdollisuuksia saada avoimia ja 
luotettavia tietoja tavaroiden ja palveluiden 
hinnoista, laadusta ja kestävyydestä; 
kannustaa komissiota luomaan 
helppokäyttöisen tietokannan, joka sisältää
kaikki EU:n ja jäsenvaltioiden 
pakkausmerkintävaatimukset; varoittaa 
samalla pakkausmerkintöjen ja niitä 
koskevien vaatimusten määrän 
lisääntymisestä ja kehottaa 
yksinkertaistamaan niitä, mieluiten 
esimerkiksi yhdistämällä yhteen 
pakkausmerkintään useita sosiaalista 
kestävyyttä ja ympäristön kestävyyttä 
koskevia näkökulmia ja vähentämällä eroja 
kansallisten pakollisten 
pakkausmerkintävaatimusten välillä;

6. panee tyytyväisenä merkille komission 
aikeen helpottaa kuluttajien 
mahdollisuuksia saada avoimia, 
vertailukelpoisia ja luotettavia tietoja 
tavaroiden ja palveluiden hinnoista, 
laadusta ja kestävyydestä; kannustaa 
komissiota luomaan helppokäyttöisen 
tietokannan, joka sisältää kaikki EU:n ja 
jäsenvaltioiden 
pakkausmerkintävaatimukset; varoittaa 
samalla pakkausmerkintöjen ja niitä 
koskevien vaatimusten määrän 
lisääntymisestä ja kehottaa 
yksinkertaistamaan niitä, mieluiten 
esimerkiksi yhdistämällä yhteen 
pakkausmerkintään useita sosiaalista 
kestävyyttä ja ympäristön kestävyyttä 
koskevia näkökulmia ja vähentämällä eroja 
kansallisten pakollisten 
pakkausmerkintävaatimusten välillä;

Or. en
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Tarkistus 34
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee tyytyväisenä merkille komission 
aikeen helpottaa kuluttajien 
mahdollisuuksia saada avoimia ja 
luotettavia tietoja tavaroiden ja palveluiden 
hinnoista, laadusta ja kestävyydestä; 
kannustaa komissiota luomaan 
helppokäyttöisen tietokannan, joka sisältää 
kaikki EU:n ja jäsenvaltioiden 
pakkausmerkintävaatimukset; varoittaa 
samalla pakkausmerkintöjen ja niitä 
koskevien vaatimusten määrän 
lisääntymisestä ja kehottaa 
yksinkertaistamaan niitä, mieluiten 
esimerkiksi yhdistämällä yhteen 
pakkausmerkintään useita sosiaalista 
kestävyyttä ja ympäristön kestävyyttä 
koskevia näkökulmia ja vähentämällä eroja 
kansallisten pakollisten 
pakkausmerkintävaatimusten välillä;

6. panee tyytyväisenä merkille komission 
aikeen helpottaa kuluttajien 
mahdollisuuksia saada avoimia, 
ymmärrettäviä ja luotettavia tietoja 
tavaroiden ja palveluiden hinnoista, 
laadusta ja kestävyydestä; kannustaa 
komissiota luomaan helppokäyttöisen 
tietokannan, joka sisältää kaikki EU:n ja 
jäsenvaltioiden 
pakkausmerkintävaatimukset; varoittaa 
samalla pakkausmerkintöjen ja niitä 
koskevien vaatimusten määrän 
lisääntymisestä ja kehottaa 
yksinkertaistamaan niitä, mieluiten 
esimerkiksi yhdistämällä yhteen 
pakkausmerkintään useita sosiaalista
kestävyyttä ja ympäristön kestävyyttä 
koskevia näkökulmia ja vähentämällä eroja 
kansallisten pakollisten 
pakkausmerkintävaatimusten välillä;

Or. es

Tarkistus 35
Morten Løkkegaard

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pyytää komissiota täydentämään 
toimintasuunnitelmaa joukolla toimia, 
joilla tuetaan itsenäisiä vähittäiskauppiaita;
toteaa, että tällaisia toimia ovat 
esimerkiksi tuki niin sanotulle liikkeiden 
adoptoinnille, jossa suuremmat 
vähittäiskauppiaat opastavat välittömässä 

7. panee merkille, että kuluttajien 
mieltymykset vaikuttavat vähittäiskaupan 
kehitykseen; pyytää komissiota 
täydentämään toimintasuunnitelmaa 
joukolla toimia, joilla tuetaan itsenäisiä 
vähittäiskauppiaita, osuuskuntia ja muita
itsenäisten vähittäiskauppiaiden ryhmiä ja
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läheisyydessään sijaitsevia pienempiä 
liikkeitä, tuki osuuskunnille ja muille
itsenäisten vähittäiskauppiaiden ryhmille,
joissa kauppiaat hyötyvät keskinäisestä 
avusta ja tietyistä mittakaavaeduista mutta 
säilyttävät täyden itsenäisyytensä, sekä 
tuki paikallis- ja alueviranomaisten 
oikeudelle luoda tietyillä ostosalueilla, 
kuten ostoskaduilla, pieniä itsenäisiä 
liikkeitä suosiva ympäristö alentamalla 
energian hintaa ja vuokria julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
avulla, antamalla pienyrityksille ja 
itsenäisille vähittäiskauppiaille 
yritysalennuksia paikallisista maksuista ja 
edistämällä yhteistyötä alueella toimivien 
liikkeiden välillä;

joissa kauppiaat hyötyvät keskinäisestä 
avusta ja tietyistä mittakaavaeduista mutta 
säilyttävät täyden itsenäisyytensä samalla, 
kun edistetään yhteistyötä alueella 
toimivien liikkeiden välillä;

Or. en

Tarkistus 36
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pyytää komissiota täydentämään 
toimintasuunnitelmaa joukolla toimia, 
joilla tuetaan itsenäisiä 
vähittäiskauppiaita; toteaa, että tällaisia 
toimia ovat esimerkiksi tuki niin sanotulle 
liikkeiden adoptoinnille, jossa suuremmat 
vähittäiskauppiaat opastavat välittömässä 
läheisyydessään sijaitsevia pienempiä 
liikkeitä, tuki osuuskunnille ja muille 
itsenäisten vähittäiskauppiaiden ryhmille, 
joissa kauppiaat hyötyvät keskinäisestä 
avusta ja tietyistä mittakaavaeduista mutta 
säilyttävät täyden itsenäisyytensä, sekä tuki 
paikallis- ja alueviranomaisten oikeudelle 
luoda tietyillä ostosalueilla, kuten 
ostoskaduilla, pieniä itsenäisiä liikkeitä 
suosiva ympäristö alentamalla energian 
hintaa ja vuokria julkisen ja yksityisen 

7. kannustaa paikallisviranomaisia 
edistämään toimia, joilla helpotetaan 
yhtäläistä saatavuutta ja luodaan 
tasapuoliset toimintaedellytykset 
itsenäisille vähittäiskauppiaille 
kunnioittaen kaikilta osin vapaata ja 
oikeudenmukaista kilpailua; toteaa, että 
tällaisia toimia ovat esimerkiksi tuki niin 
sanotulle liikkeiden adoptoinnille, jossa 
suuremmat vähittäiskauppiaat opastavat 
välittömässä läheisyydessään sijaitsevia 
pienempiä liikkeitä, tuki osuuskunnille ja 
muille itsenäisten vähittäiskauppiaiden 
ryhmille, joissa kauppiaat hyötyvät 
keskinäisestä avusta ja tietyistä 
mittakaavaeduista mutta säilyttävät täyden 
itsenäisyytensä, sekä kannustaminen 
julkisen ja yksityisen sektorin välisten 
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sektorin kumppanuuksien avulla, 
antamalla pienyrityksille ja itsenäisille 
vähittäiskauppiaille yritysalennuksia 
paikallisista maksuista ja edistämällä 
yhteistyötä alueella toimivien liikkeiden 
välillä;

kumppanuuksien luomiseen esimerkiksi 
energia-alalla ja vähittäisliikekiinteistöjen 
rakentamisessa pk-yrityksiä suosivan 
ilmapiirin synnyttämiseksi ja yrittäjyyden 
esteiden poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 37
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pyytää komissiota täydentämään 
toimintasuunnitelmaa joukolla toimia, 
joilla tuetaan itsenäisiä vähittäiskauppiaita; 
toteaa, että tällaisia toimia ovat esimerkiksi 
tuki niin sanotulle liikkeiden adoptoinnille, 
jossa suuremmat vähittäiskauppiaat 
opastavat välittömässä läheisyydessään 
sijaitsevia pienempiä liikkeitä, tuki 
osuuskunnille ja muille itsenäisten 
vähittäiskauppiaiden ryhmille, joissa 
kauppiaat hyötyvät keskinäisestä avusta ja 
tietyistä mittakaavaeduista mutta 
säilyttävät täyden itsenäisyytensä, sekä tuki 
paikallis- ja alueviranomaisten oikeudelle 
luoda tietyillä ostosalueilla, kuten 
ostoskaduilla, pieniä itsenäisiä liikkeitä 
suosiva ympäristö alentamalla energian 
hintaa ja vuokria julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien avulla, antamalla 
pienyrityksille ja itsenäisille 
vähittäiskauppiaille yritysalennuksia 
paikallisista maksuista ja edistämällä 
yhteistyötä alueella toimivien liikkeiden 
välillä;

7. pyytää komissiota täydentämään 
toimintasuunnitelmaa joukolla toimia, 
joilla tuetaan itsenäisiä vähittäiskauppiaita; 
toteaa, että tällaisia toimia ovat esimerkiksi 
tuki niin sanotulle liikkeiden adoptoinnille, 
jossa suuremmat vähittäiskauppiaat 
opastavat samalla paikkakunnalla 
toimivia pienempiä liikkeitä, erityisesti 
uusia markkinatulokkaita, tuki 
osuuskunnille ja muille itsenäisten 
vähittäiskauppiaiden ryhmille, joissa 
kauppiaat hyötyvät keskinäisestä avusta ja 
tietyistä mittakaavaeduista mutta 
säilyttävät täyden itsenäisyytensä, sekä tuki 
paikallis- ja alueviranomaisten oikeudelle 
luoda tietyillä ostosalueilla, kuten 
ostoskaduilla, pieniä itsenäisiä liikkeitä, 
jotka sijaitsevat tyypillisesti kaupunkien 
keskustoissa, suosiva ympäristö 
alentamalla energian hintaa ja vuokria 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien avulla ja antamalla 
pienyrityksille ja itsenäisille 
vähittäiskauppiaille yritysalennuksia 
paikallisista maksuista sovellettavien EU:n 
valtiontukea, kilpailua ja sisämarkkinoilla 
tehtäviä julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen mukaisesti ja edistämällä 
yhteistyötä alueella toimivien liikkeiden 
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välillä;

Or. en

Tarkistus 38
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pyytää komissiota täydentämään 
toimintasuunnitelmaa joukolla toimia, 
joilla tuetaan itsenäisiä vähittäiskauppiaita; 
toteaa, että tällaisia toimia ovat esimerkiksi 
tuki niin sanotulle liikkeiden adoptoinnille, 
jossa suuremmat vähittäiskauppiaat 
opastavat välittömässä läheisyydessään 
sijaitsevia pienempiä liikkeitä; tuki 
osuuskunnille ja muille itsenäisten 
vähittäiskauppiaiden ryhmille, joissa 
kauppiaat hyötyvät keskinäisestä avusta ja 
tietyistä mittakaavaeduista mutta 
säilyttävät täyden itsenäisyytensä, sekä tuki 
paikallis- ja alueviranomaisten oikeudelle 
luoda tietyillä ostosalueilla, kuten 
ostoskaduilla, pieniä itsenäisiä liikkeitä 
suosiva ympäristö alentamalla energian 
hintaa ja vuokria julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien avulla, antamalla 
pienyrityksille ja itsenäisille 
vähittäiskauppiaille yritysalennuksia 
paikallisista maksuista ja edistämällä 
yhteistyötä alueella toimivien liikkeiden 
välillä;

7. pyytää komissiota täydentämään 
toimintasuunnitelmaa joukolla toimia,
joilla tuetaan itsenäisiä vähittäiskauppiaita; 
toteaa, että tällaisia toimia ovat esimerkiksi 
tuki niin sanotulle liikkeiden adoptoinnille, 
jossa suuremmat vähittäiskauppiaat 
opastavat välittömässä läheisyydessään 
sijaitsevia pienempiä liikkeitä; tuki 
osuuskunnille ja muille itsenäisten 
vähittäiskauppiaiden ryhmille, joissa 
kauppiaat hyötyvät keskinäisestä avusta ja 
tietyistä mittakaavaeduista mutta 
säilyttävät täyden itsenäisyytensä, sekä tuki 
paikallis- ja alueviranomaisten oikeudelle 
luoda tietyillä ostosalueilla, kuten 
ostoskaduilla, pieniä itsenäisiä liikkeitä 
suosiva ympäristö alentamalla energian 
hintaa ja vuokria julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien avulla, antamalla 
pienyrityksille ja itsenäisille 
vähittäiskauppiaille yritysalennuksia 
paikallisista maksuista ja edistämällä 
yhteistyötä alueella toimivien liikkeiden 
välillä; katsoo, että sellaisten 
virtuaalikauppakeskusten tukeminen, 
joissa saman markkina-alueen itsenäiset 
vähittäiskauppiaat ryhmittyvät toimimaan 
verkossa asiakkaiden suojatun 
verkkoyhteyden kautta ja toimittavat 
ostokset kotiosoitteeseen; tuki liikkuvalle 
kaupalle maaseutualueilla;

Or. fr
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Tarkistus 39
Roberta Angelilli

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pyytää komissiota täydentämään 
toimintasuunnitelmaa joukolla toimia, 
joilla tuetaan itsenäisiä vähittäiskauppiaita; 
toteaa, että tällaisia toimia ovat esimerkiksi 
tuki niin sanotulle liikkeiden adoptoinnille, 
jossa suuremmat vähittäiskauppiaat 
opastavat välittömässä läheisyydessään 
sijaitsevia pienempiä liikkeitä, tuki 
osuuskunnille ja muille itsenäisten 
vähittäiskauppiaiden ryhmille, joissa 
kauppiaat hyötyvät keskinäisestä avusta ja 
tietyistä mittakaavaeduista mutta 
säilyttävät täyden itsenäisyytensä, sekä tuki 
paikallis- ja alueviranomaisten oikeudelle 
luoda tietyillä ostosalueilla, kuten 
ostoskaduilla, pieniä itsenäisiä liikkeitä 
suosiva ympäristö alentamalla energian 
hintaa ja vuokria julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien avulla, antamalla 
pienyrityksille ja itsenäisille 
vähittäiskauppiaille yritysalennuksia 
paikallisista maksuista ja edistämällä 
yhteistyötä alueella toimivien liikkeiden 
välillä;

7. pyytää komissiota täydentämään 
toimintasuunnitelmaa joukolla toimia, 
joilla tuetaan itsenäisiä vähittäiskauppiaita; 
toteaa, että tällaisia toimia ovat esimerkiksi 
tuki niin sanotulle liikkeiden adoptoinnille, 
jossa suuremmat vähittäiskauppiaat 
opastavat välittömässä läheisyydessään 
sijaitsevia pienempiä liikkeitä, tuki 
osuuskunnille ja muille itsenäisten 
vähittäiskauppiaiden ryhmille, joissa 
kauppiaat hyötyvät keskinäisestä avusta ja 
tietyistä mittakaavaeduista mutta 
säilyttävät täyden itsenäisyytensä, sekä tuki 
paikallis- ja alueviranomaisten oikeudelle 
luoda tietyillä ostosalueilla, kuten 
ostoskaduilla, pieniä itsenäisiä liikkeitä 
suosiva ympäristö alentamalla myös yöllä 
valaistavien mainosten energian hintaa ja 
vuokria julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien avulla, antamalla 
pienyrityksille ja itsenäisille 
vähittäiskauppiaille yritysalennuksia 
paikallisista maksuista ja edistämällä 
yhteistyötä alueella toimivien liikkeiden 
välillä;

Or. it

Tarkistus 40
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. pyytää komissiota panemaan 
täytäntöön toimintasuunnitelman 
yhteydessä vähittäiskaupan innovaatioita, 
erikoistumista ja kilpailukyvyn 
parantamista koskevat tukitoimet, 
edistämään kunnallisia kauppapaikkoja 
ja ostosmatkailua, sukupolvenvaihdosta ja 
yrittäjyyttä sekä luomaan turvallisia 
kaupankäyntiympäristöjä;

Or. es

Tarkistus 41
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. varoittaa tiettyjen paikallis- ja 
alueviranomaisten taipumuksesta jatkaa 
suuria rakennushankkeita, kuten 
ostoskeskusten ja -aukioiden 
rakentamista, kaupunkien keskustojen 
ulkopuolella, sillä etenkin talouskriisin 
valossa niiden tarpeen kyllästymispiste on 
jo saavutettu; toteaa, että ostoskeskuksissa 
vuokrat ovat tavallisesti liian kalliita 
pienehköille itsenäisille liikkeille, ja 
pyytää komissiota toteuttamaan yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa tutkimuksen 
niiden taloudellisista, sosiaalisista ja 
ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista;

8. muistuttaa, että vaikka liikkeiden 
keskittyminen kaupunkien keskustojen 
ulkopuolelle voi olla joillekin asiakkaille 
kätevää, se voi myös olla hankalaa 
erityisesti ikääntyneille, 
liikuntarajoitteisille ja autottomille 
ihmisille; korostaa, että on tärkeää löytää 
oikea tasapaino kehitettäessä uusia, 
laajamittaisia hankkeita, jotta 
varmistetaan, että ostoskeskukset 
edistävät edelleen kasvua, työpaikkojen 
syntymistä ja kestävää kehitystä samalla, 
kun ne tarjoavat sopivat edellytykset 
pienten liikkeiden pääsylle markkinoille, 
ja taataan kuluttajille laaja valikoima 
liikkeitä sekä todellinen valinnanvapaus;

Or. en

Tarkistus 42
Morten Løkkegaard
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Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. varoittaa tiettyjen paikallis- ja 
alueviranomaisten taipumuksesta jatkaa 
suuria rakennushankkeita, kuten 
ostoskeskusten ja -aukioiden 
rakentamista, kaupunkien keskustojen 
ulkopuolella, sillä etenkin talouskriisin 
valossa niiden tarpeen kyllästymispiste on 
jo saavutettu; toteaa, että ostoskeskuksissa 
vuokrat ovat tavallisesti liian kalliita 
pienehköille itsenäisille liikkeille, ja pyytää 
komissiota toteuttamaan yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa tutkimuksen niiden 
taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöön 
kohdistuvista vaikutuksista;

8. toteaa, että ostoskeskuksissa vuokrat 
ovat tavallisesti liian kalliita pienehköille 
itsenäisille liikkeille, ja pyytää komissiota 
toteuttamaan yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa tutkimuksen niiden taloudellisista, 
sosiaalisista ja ympäristöön kohdistuvista 
vaikutuksista;

Or. en

Tarkistus 43
Adam Bielan

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. varoittaa tiettyjen paikallis- ja 
alueviranomaisten taipumuksesta jatkaa 
suuria rakennushankkeita, kuten 
ostoskeskusten ja -aukioiden rakentamista, 
kaupunkien keskustojen ulkopuolella, sillä 
etenkin talouskriisin valossa niiden tarpeen 
kyllästymispiste on jo saavutettu; toteaa, 
että ostoskeskuksissa vuokrat ovat 
tavallisesti liian kalliita pienehköille 
itsenäisille liikkeille, ja pyytää komissiota 
toteuttamaan yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa tutkimuksen niiden taloudellisista, 
sosiaalisista ja ympäristöön kohdistuvista 
vaikutuksista;

8. varoittaa tiettyjen paikallis- ja 
alueviranomaisten taipumuksesta jatkaa ja 
hyväksyä suuria rakennushankkeita, kuten 
ostoskeskusten ja -aukioiden rakentamista, 
kaupunkien keskustojen ulkopuolella, sillä 
etenkin talouskriisin valossa monilla 
alueilla niiden tarpeen kyllästymispiste on 
jo saavutettu; toteaa, että ostoskeskuksissa 
vuokrat ovat tavallisesti liian kalliita 
pienehköille itsenäisille liikkeille, ja pyytää 
komissiota toteuttamaan yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa tutkimuksen niiden 
taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöön 
kohdistuvista vaikutuksista;
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Or. pl

Tarkistus 44
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on tietoinen paikallisviranomaisten 
oikeudesta kieltää uusien ostoskeskusten 
ja hypermarkettien perustaminen, jos sillä 
on yhteiskunnan tai ympäristön kannalta 
haitallisia seurauksia, ja kannustaa
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
yksityiskohtaiset säännöt, joilla 
varmistetaan liikkeiden monipuolisuus, 
mikä on välttämätöntä, jotta ostosalueet 
etenkin kaupunkien keskustoissa pysyisivät 
houkuttelevina;

9. tunnustaa paikallisviranomaisten 
toimivallan kaupunkisuunnittelussa; 
korostaa kuitenkin, että 
kaupunkisuunnittelua ei saisi käyttää 
tekosyynä vapaan sijoittautumisoikeuden 
kiertämiseen; muistuttaa tässä yhteydessä 
palveludirektiivin asianmukaisen 
täytäntöönpanon merkityksestä; kehottaa
jäsenvaltioita poistamaan esteet vapaalta 
liikkuvuudelta ja avaamaan markkinansa 
ja edistämään näin kilpailukykyä sekä 
liikkeiden monipuolisuutta, mikä on 
välttämätöntä, jotta ostosalueet etenkin 
kaupunkien keskustoissa pysyisivät 
houkuttelevina;

Or. en

Tarkistus 45
Morten Løkkegaard

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on tietoinen paikallisviranomaisten 
oikeudesta kieltää uusien ostoskeskusten ja 
hypermarkettien perustaminen, jos sillä on 
yhteiskunnan tai ympäristön kannalta 
haitallisia seurauksia, ja kannustaa 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
yksityiskohtaiset säännöt, joilla 
varmistetaan liikkeiden monipuolisuus, 

9. on tietoinen paikallisviranomaisten 
oikeudesta kieltää uusien ostoskeskusten ja 
hypermarkettien perustaminen, jos sillä on 
yhteiskunnan tai ympäristön kannalta 
haitallisia seurauksia;
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mikä on välttämätöntä, jotta ostosalueet 
etenkin kaupunkien keskustoissa 
pysyisivät houkuttelevina;

Or. en

Tarkistus 46
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on tietoinen paikallisviranomaisten 
oikeudesta kieltää uusien ostoskeskusten ja 
hypermarkettien perustaminen, jos sillä on 
yhteiskunnan tai ympäristön kannalta 
haitallisia seurauksia, ja kannustaa 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
yksityiskohtaiset säännöt, joilla 
varmistetaan liikkeiden monipuolisuus, 
mikä on välttämätöntä, jotta ostosalueet 
etenkin kaupunkien keskustoissa pysyisivät 
houkuttelevina;

9. on tietoinen paikallisviranomaisten 
oikeudesta kieltää uusien ostoskeskusten ja 
hypermarkettien perustaminen, jos sillä on 
yhteiskunnan tai ympäristön kannalta 
haitallisia seurauksia, ja kannustaa 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
yksityiskohtaiset säännöt, joilla 
parannetaan pienten vähittäiskauppiaiden 
mahdollisuuksia päästä markkinoille ja 
varmistetaan liikkeiden monipuolisuus, 
koska se on välttämätöntä, jotta ostosalueet 
etenkin kaupunkien keskustoissa pysyisivät 
houkuttelevina;

Or. de

Tarkistus 47
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuudet ovat tärkeä tekijä 
varmistettaessa, että kaupunkien 
keskustoissa on siistejä, turvallisia ja 
esteettömiä ostosalueita, muun muassa 
puuttumalla ostosalueiden tyhjien 

10. korostaa, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuudet ovat tärkeä tekijä 
varmistettaessa, että kaupunkien 
keskustoissa on siistejä, turvallisia ja 
esteettömiä ostosalueita, muun muassa 
puuttumalla ostosalueiden tyhjien 
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rakennusten kielteisiin vaikutuksiin 
esimerkiksi antamalla niitä 
startup-yritysten käyttöön tavallista 
edullisemmalla vuokralla;

rakennusten kielteisiin vaikutuksiin 
esimerkiksi antamalla niitä 
startup-yritysten käyttöön tavallista 
edullisemmalla vuokralla sovellettavien 
EU:n valtiontukea ja sisämarkkinoilla 
tehtäviä julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 48
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. toteaa, että sähköisen kaupankäynnin 
merkityksen kasvaessa liikkeet kohtaavat 
uusia haasteita, minkä vuoksi 
monikanavastrategiat ovat 
vähittäiskaupassa yhä tärkeämpiä; on 
vähittäiskaupan sosiaalisen roolin 
huomioon ottaen huolissaan siitä, että 
sähköinen kaupankäynti saattaa vallata 
kokonaisia vähittäiskaupan aloja, kuten 
parhaillaan näyttää tapahtuvan 
audiovisuaalisella ja kirja-alalla;
kannustaa vähittäiskauppiaita kehittämään 
uusia liiketoimintamalleja, joilla ne voivat 
laajentaa perinteisten fyysisten liikkeiden 
tarjoamia ostokokemuksia muun muassa 
parantamalla myyntiä edeltävän ja 
myynnin jälkeisen palvelun tasoa ja 
yhdistämällä internetissä olevan esittelyn 
henkilökuntaan, joka vastaa myynnistä 
perinteisessä liikkeessä;

11. toteaa, että sähköisen kaupankäynnin 
nopea kehitys on hyödyttänyt kuluttajia ja 
yrityksiä huomattavasti innovaatioiden, 
uusien markkinatilaisuuksien ja kasvun, 
suuremman valinnanvapauden, 
tehostuneen kilpailun ja alhaisempien 
hintojen ansiosta; toteaa, että liikkeet 
kohtaavat uusia haasteita, minkä vuoksi 
monikanavastrategiat ovat 
vähittäiskaupassa yhä tärkeämpiä; ottaa 
huomioon vähittäiskaupan sosiaalisen ja 
kulttuurisen aseman ja kannustaa 
vähittäiskauppiaita kehittämään uusia 
liiketoimintamalleja 
verkkoasiakaskunnalleen ja samalla myös 
laajentamaan perinteisten fyysisten 
liikkeiden tarjoamia ostokokemuksia muun 
muassa parantamalla myyntiä edeltävän ja 
myynnin jälkeisen palvelun tasoa;

Or. en

Tarkistus 49
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly
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Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. toteaa, että sähköisen kaupankäynnin 
merkityksen kasvaessa liikkeet kohtaavat 
uusia haasteita, minkä vuoksi 
monikanavastrategiat ovat 
vähittäiskaupassa yhä tärkeämpiä; on 
vähittäiskaupan sosiaalisen roolin 
huomioon ottaen huolissaan siitä, että 
sähköinen kaupankäynti saattaa vallata 
kokonaisia vähittäiskaupan aloja, kuten 
parhaillaan näyttää tapahtuvan 
audiovisuaalisella ja kirja-alalla; 
kannustaa vähittäiskauppiaita kehittämään 
uusia liiketoimintamalleja, joilla ne voivat 
laajentaa perinteisten fyysisten liikkeiden 
tarjoamia ostokokemuksia muun muassa 
parantamalla myyntiä edeltävän ja 
myynnin jälkeisen palvelun tasoa ja 
yhdistämällä internetissä olevan esittelyn 
henkilökuntaan, joka vastaa myynnistä 
perinteisessä liikkeessä;

11. toteaa, että sähköisen kaupankäynnin 
merkityksen kasvaessa liikkeet kohtaavat 
uusia haasteita, minkä vuoksi 
monikanavastrategiat ovat 
vähittäiskaupassa yhä tärkeämpiä; 
kannustaa vähittäiskauppiaita 
hyödyntämään innovatiivisia tekniikoita 
ja kehittämään uusia liiketoimintamalleja, 
joilla ne voivat laajentaa perinteisten 
fyysisten liikkeiden tarjoamia 
ostokokemuksia muun muassa 
parantamalla myyntiä edeltävän ja 
myynnin jälkeisen palvelun tasoa ja 
yhdistämällä internetissä olevan esittelyn 
henkilökuntaan, joka vastaa myynnistä 
perinteisessä liikkeessä;

Or. en

Tarkistus 50
Claudette Abela Baldacchino

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio aikoo edistää verkkokauppaa; 
pitää kuitenkin valitettavana, että 
tavoitteena ei ole saattaa verkossa 
tarjottavia palveluja ja tavaroita EU:n 
kaikkien jäsenvaltioiden kuluttajien 
saataville; kehottaa komissiota 
ehdottamaan strategiaa, jolla estettäisiin 
kauppiaita soveltamasta syrjiviä 
toimintatapoja 
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verkkokauppakäytännöissään, ja 
varmistamaan siten, että kaikilla unionin 
kansalaisilla on esteetön pääsy rajat 
ylittäviin verkkokauppoihin;

Or. en

Tarkistus 51
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa, että verkkokauppa on 
tärkeää sen varmistamiseksi, että 
kuluttajilla on valinnanmahdollisuus ja 
että tavaraa ja palveluja on saatavilla 
erityisesti syrjäisillä alueilla; korostaa, 
että on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin 
sen kaikkien mahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi myös parantamalla 
pääsyä internetiin Euroopan unionin 
syrjäisimmillä alueilla; tukee komission 
vuonna 2012 antamassa sähköistä 
kauppaa koskevassa tiedonannossa 
vaadittuja toimenpiteitä, joilla lisätään 
luottamusta erityisesti yksinkertaistamalla 
rajat ylittävää verkkotunnusten 
rekisteröintiä, parannetaan 
verkkomaksujen turvallisuutta, 
helpotetaan rajat ylittävää velkojen 
perintää ja tiedotetaan kuluttajille 
paremmin heidän oikeuksistaan, 
erityisesti peruuttamisoikeudesta ja 
valitusmahdollisuuksista;

Or. en

Tarkistus 52
María Irigoyen Pérez
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Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. toteaa uudelleen, että on tärkeää 
poistaa (kielelliset, tietojen saantiin 
liittyvät ja hallinnolliset) esteet, jotka 
rajoittavat yrittäjien mahdollisuuksia 
rajatylittävässä verkkokaupassa ja 
heikentävät kuluttajien luottamusta 
yhtenäismarkkinoihin;

Or. es

Tarkistus 53
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa komissiota ratkaisemaan 
monenvälisen siirtohinnan kysymyksen ja 
poistamaan korttijärjestelmäsäännöt, 
jotka tehostavat monenvälisen 
siirtohinnan kilpailunvastaisia 
vaikutuksia; kehottaa komissiota 
tukemaan jäsenvaltioita, joilla on jo 
avoimet, kilpailukykyiset ja innovatiiviset 
maksujärjestelmät, ja käyttämään niitä 
parhaana käytäntönä kehitettäessä entistä 
halvempia ja oikeudenmukaisempia 
maksumarkkinoita Eurooppaan;

Or. en

Tarkistus 54
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. panee tyytyväisenä merkille 
erityisesti vapaaehtoiset aloitteet ja 
sitoumukset, joita vähittäiskauppiaat ja 
toimittajat ovat tehneet elintarvikejätteen 
vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 55
Roberta Angelilli

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. korostaa vähittäiskaupan alan 
säilyttämisen ja suojelun merkitystä 
julkisilla alueilla, sillä ala muodostuu 
pääosin tuhansista hyvin pienistä 
perheyrityksistä ja edustaa samalla EU:n 
talouden erityispiirrettä;

Or. it

Tarkistus 56
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. myöntää, että vähittäiskaupalla on 
merkittävä rooli sekä vähän että paljon 
ammattitaitoa vaativia työpaikkoja 
tarjoavana työnantajana, ja antaa sille 
vahvan tukensa; korostaa, että 
vähittäiskauppiaiden välinen kilpailu ei 
saa johtaa kilpailuun työnormeista tai 
palkoista;

Or. en
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Tarkistus 57
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. muistuttaa, että on tärkeää panna 
nykyinen sosiaali- ja työlainsäädäntö 
asianmukaisesti täytäntöön; pitää 
valitettavana laittoman työn suurta 
määrää, koska se merkitsee mittavaa 
veronkiertoa ja estää tasapuolisten 
toimintaedellytysten luomisen 
sisämarkkinoilla toimiville kauppiaille;

13. muistuttaa, että on tärkeää panna 
nykyinen sosiaali- ja työlainsäädäntö 
asianmukaisesti täytäntöön; vaatii 
sisämarkkinoilla toimiville kauppiaille 
tasapuolisia toimintaedellytyksiä 
laittoman työn sekä veropetosten ja 
sosiaaliturvan väärinkäytösten 
torjumiseksi;

Or. fr

Tarkistus 58
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. muistuttaa, että on tärkeää panna 
nykyinen sosiaali- ja työlainsäädäntö 
asianmukaisesti täytäntöön; pitää 
valitettavana laittoman työn suurta määrää, 
koska se merkitsee mittavaa veronkiertoa 
ja estää tasapuolisten toimintaedellytysten 
luomisen sisämarkkinoilla toimiville 
kauppiaille;

13. muistuttaa, että on tärkeää panna 
nykyinen sosiaali- ja työlainsäädäntö 
asianmukaisesti täytäntöön; pitää 
valitettavana laittoman työn suurta määrää, 
koska se merkitsee mittavaa veronkiertoa 
ja estää tasapuolisten toimintaedellytysten 
luomisen sisämarkkinoilla toimiville 
kauppiaille; huomauttaa vähittäiskaupan 
työolosuhteista ja väärinkäytöksistä, joista 
kärsivät erityisesti naiset, vähän 
koulutetut työntekijät ja 
maahanmuuttajat;

Or. es
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Tarkistus 59
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. huomauttaa, että on tärkeää 
vahvistaa yrittäjien ja ammattilaisten 
valmiuksia, jotta alalla voidaan saavuttaa 
työpaikkojen lisäämistä koskeva tavoite, ja 
pyytää jäsenvaltioita ja komissiota 
edistämään työmarkkinoille siirtymisessä 
suurimpia vaikeuksia kohtaavien ryhmien 
työmarkkinoille integroimista;

Or. es

Tarkistus 60
Morten Løkkegaard

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on huolissaan franchise-yrittäjien 
oikeuksien heikkenemisestä suhteessa 
franchise-antajayrityksiin ja vaatii 
avoimia ja oikeudenmukaisia sopimuksia; 
kiinnittää komission ja jäsenvaltioiden 
huomion erityisesti sellaisten 
franchise-yrittäjien ongelmiin, jotka 
haluavat myydä yrityksensä tai muuttaa 
liiketoimintamalliaan ja jatkaa toimintaa 
samalla alalla; pyytää komissiota 
tutkimaan pitkäaikaisten 
kilpailulausekkeiden, osto-optioiden ja 
useiden samanaikaisten 
franchise-sopimusten kieltämisen 
vaikutuksia ja harkitsemaan tässä 
yhteydessä uudelleen nykyistä poikkeusta 
kilpailusäännöistä, joka koskee 
sopimusosapuolia, joiden markkinaosuus 
on alle 30 prosenttia;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 61
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on huolissaan franchise-yrittäjien 
oikeuksien heikkenemisestä suhteessa 
franchise-antajayrityksiin ja vaatii 
avoimia ja oikeudenmukaisia sopimuksia;
kiinnittää komission ja jäsenvaltioiden 
huomion erityisesti sellaisten 
franchise-yrittäjien ongelmiin, jotka 
haluavat myydä yrityksensä tai muuttaa 
liiketoimintamalliaan ja jatkaa toimintaa 
samalla alalla; pyytää komissiota 
tutkimaan pitkäaikaisten 
kilpailulausekkeiden, osto-optioiden ja
useiden samanaikaisten 
franchise-sopimusten kieltämisen 
vaikutuksia ja harkitsemaan tässä 
yhteydessä uudelleen nykyistä poikkeusta 
kilpailusäännöistä, joka koskee 
sopimusosapuolia, joiden markkinaosuus 
on alle 30 prosenttia;

14. pitää myönteisenä franchising-
yrittäjyyttä liiketoimintamallina, joka 
tukee uusia yrityksiä ja pienyrittäjyyttä; 
panee kuitenkin merkille, että tietyissä 
tapauksissa sopimusehdot ovat 
kohtuuttomat; kehottaa siksi komissiota ja
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
vertikaalisia rajoituksia koskevaa 
ryhmäpoikkeusasetusta (EU) 
N:o 330/2010 sovelletaan oikein; 
kiinnittää komission ja jäsenvaltioiden 
huomion erityisesti sellaisten 
franchise-yrittäjien ongelmiin, jotka 
haluavat myydä yrityksensä tai muuttaa 
liiketoimintamalliaan ja jatkaa toimintaa 
samalla alalla; kehottaa komissiota lisäksi 
tutkimaan pitkäaikaisten 
yksinoikeuslausekkeiden, osto-optioiden, 
useiden samanaikaisten 
franchise-sopimusten kieltämisen 
vaikutuksia ja nykyistä poikkeusta 
kilpailusäännöistä, joka koskee 
sopimusosapuolia, joiden markkinaosuus 
on alle 30 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 62
Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on huolissaan franchise-yrittäjien 14. on huolissaan franchise-yrittäjien 
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oikeuksien heikkenemisestä suhteessa 
franchise-antajayrityksiin ja vaatii avoimia 
ja oikeudenmukaisia sopimuksia; kiinnittää 
komission ja jäsenvaltioiden huomion 
erityisesti sellaisten franchise-yrittäjien 
ongelmiin, jotka haluavat myydä 
yrityksensä tai muuttaa 
liiketoimintamalliaan ja jatkaa toimintaa 
samalla alalla; pyytää komissiota 
tutkimaan pitkäaikaisten 
kilpailulausekkeiden, osto-optioiden ja 
useiden samanaikaisten 
franchise-sopimusten kieltämisen 
vaikutuksia ja harkitsemaan tässä 
yhteydessä uudelleen nykyistä poikkeusta 
kilpailusäännöistä, joka koskee 
sopimusosapuolia, joiden markkinaosuus 
on alle 30 prosenttia;

oikeuksien heikkenemisestä suhteessa 
franchise-antajayrityksiin ja vaatii avoimia 
ja oikeudenmukaisia sopimuksia; kiinnittää 
komission ja jäsenvaltioiden huomion 
erityisesti sellaisten franchise-yrittäjien 
ongelmiin, jotka haluavat myydä 
yrityksensä tai muuttaa 
liiketoimintamalliaan ja jatkaa toimintaa 
samalla alalla; pyytää komissiota 
tutkimaan franchise-järjestelmien 
jälleenmyyntihinnan 
määräämismekanismien kieltämistä ja 
pitkäaikaisten kilpailulausekkeiden, 
osto-optioiden ja useiden samanaikaisten 
franchise-sopimusten kieltämisen 
vaikutuksia ja harkitsemaan tässä 
yhteydessä uudelleen nykyistä poikkeusta 
kilpailusäännöistä, joka koskee 
sopimusosapuolia, joiden markkinaosuus 
on alle 30 prosenttia;

Or. de

Tarkistus 63
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. on huolestunut yksityisten 
tuotemerkkien nopeasta kehityksestä; 
korostaa, että yksityisiä tuotemerkkejä 
olisi kehitettävä siten, että kuluttajien 
valinnanmahdollisuuksia parannetaan, 
erityisesti kun on kyse avoimuudesta, 
tiedotuksen laadusta ja 
monimuotoisuudesta, ja että pk-yrityksille 
tarjotaan selkeät mahdollisuudet 
innovointiin ja laajentumiseen;

Or. en
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Tarkistus 64
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. tukee elintarvikeketjun toiminnan 
parantamista käsittelevän korkean tason 
foorumin ja siihen kuuluvan yritysten 
välisiä sopimuskäytäntöjä käsittelevän 
asiantuntijaryhmän työtä; katsoo, että 
parlamentin olisi pikaisesti ratkaistava 
avoimet kysymykset, jotka koskevat sen 
osallistumista foorumin työhön; painottaa, 
että hyvän kauppatavan vastaisia 
käytäntöjä esiintyy myös non-
food-toimitusketjussa, ja pyytää komissiota 
ja liike-elämän keskusjärjestöjä tutkimaan 
mahdollisuutta luoda uusi avoin foorumi, 
joka keskittyisi koko vähittäiskaupan 
alaan;

15. tukee elintarvikeketjun toiminnan 
parantamista käsittelevän korkean tason 
foorumin ja siihen kuuluvan yritysten 
välisiä sopimuskäytäntöjä käsittelevän 
asiantuntijaryhmän työtä; katsoo, että 
parlamentin olisi pikaisesti ratkaistava 
avoimet kysymykset, jotka koskevat sen 
osallistumista foorumin työhön; painottaa, 
että hyvän kauppatavan vastaisia 
käytäntöjä esiintyy myös non-
food-toimitusketjussa; pyytää siksi
komissiota ja liike-elämän keskusjärjestöjä 
käymään rakentavaa ja eri alojen rajat 
ylittävää vuoropuhelua olemassa olevilla 
foorumeilla, kuten vuotuisessa kaupan 
markkinoita koskevassa paneelissa ja
komission tulevassa vähittäiskaupan 
kilpailukykyä käsittelevässä ryhmässä;

Or. en

Tarkistus 65
Mairead McGuinness

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. tukee elintarvikeketjun toiminnan 
parantamista käsittelevän korkean tason 
foorumin ja siihen kuuluvan yritysten 
välisiä sopimuskäytäntöjä käsittelevän 
asiantuntijaryhmän työtä; katsoo, että 
parlamentin olisi pikaisesti ratkaistava 
avoimet kysymykset, jotka koskevat sen 
osallistumista foorumin työhön; painottaa, 
että hyvän kauppatavan vastaisia 

15. tukee elintarvikeketjun toiminnan 
parantamista käsittelevän korkean tason 
foorumin ja siihen kuuluvan yritysten 
välisiä sopimuskäytäntöjä käsittelevän 
asiantuntijaryhmän työtä; katsoo, että 
parlamentin olisi pikaisesti ratkaistava 
avoimet kysymykset, jotka koskevat sen 
osallistumista foorumin työhön; korostaa, 
että komission olisi jatkettava erityisesti 
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käytäntöjä esiintyy myös 
non-food-toimitusketjussa, ja pyytää 
komissiota ja liike-elämän keskusjärjestöjä 
tutkimaan mahdollisuutta luoda uusi avoin 
foorumi, joka keskittyisi koko 
vähittäiskaupan alaan;

elintarvikeketjun kielteisten tapahtumien 
seuraamista ja ryhdyttävä tarvittaessa 
jatkotoimiin; painottaa, että hyvän 
kauppatavan vastaisia käytäntöjä esiintyy 
myös non-food-toimitusketjussa, ja pyytää 
komissiota ja liike-elämän keskusjärjestöjä 
tutkimaan mahdollisuutta luoda uusi avoin 
foorumi, joka keskittyisi koko 
vähittäiskaupan alaan;

Or. en

Tarkistus 66
Catherine Stihler

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. tukee elintarvikeketjun toiminnan 
parantamista käsittelevän korkean tason 
foorumin ja siihen kuuluvan yritysten 
välisiä sopimuskäytäntöjä käsittelevän 
asiantuntijaryhmän työtä; katsoo, että 
parlamentin olisi pikaisesti ratkaistava 
avoimet kysymykset, jotka koskevat sen 
osallistumista foorumin työhön; painottaa, 
että hyvän kauppatavan vastaisia 
käytäntöjä esiintyy myös 
non-food-toimitusketjussa, ja pyytää 
komissiota ja liike-elämän keskusjärjestöjä 
tutkimaan mahdollisuutta luoda uusi avoin 
foorumi, joka keskittyisi koko 
vähittäiskaupan alaan;

15. tukee elintarvikeketjun toiminnan 
parantamista käsittelevän korkean tason 
foorumin ja siihen kuuluvan yritysten 
välisiä sopimuskäytäntöjä käsittelevän 
asiantuntijaryhmän työtä; katsoo, että 
parlamentin olisi pikaisesti ratkaistava 
avoimet kysymykset, jotka koskevat sen 
osallistumista foorumin työhön; painottaa, 
että hyvän kauppatavan vastaiset 
käytännöt vaikuttavat kielteisesti 
kolmansien maiden yrityksiin, viljelijöihin 
ja työntekijöihin ja niitä esiintyy myös 
non-food-toimitusketjussa, ja pyytää 
komissiota ja liike-elämän keskusjärjestöjä 
tutkimaan mahdollisuutta luoda uusi avoin 
foorumi, joka keskittyisi koko 
vähittäiskaupan alaan;

Or. en

Tarkistus 67
Matteo Salvini
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Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee tyytyväisenä merkille hyviä 
toimintatapoja koskevat periaatteet ja 
luettelon, johon on koottu esimerkkejä 
elintarvikeketjussa luoduissa vertikaalisissa 
suhteissa noudatettavista hyvän 
kauppatavan vastaisista ja niiden 
mukaisista toimintatavoista, sekä kyseisten
periaatteiden täytäntöönpanoa ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevan 
kehyksen; korostaa, että periaatteiden
käytännön vaikutuksen kannalta on 
tärkeää, että niitä soveltavat kaikki 
elintarvikeketjun toimijat, kuten 
viljelijöiden järjestöt, valmistusteollisuus 
ja tukkukaupan ala; pyytää komissiota 
tarkastelemaan vapaaehtoisen aloitteen 
vaikutuksia kahden vuoden kuluessa sen 
voimaantulosta ja tarvittaessa
ehdottamaan lisätoimia;

16. panee tyytyväisenä merkille hyviä 
toimintatapoja koskevat periaatteet ja 
luettelon, johon on koottu esimerkkejä 
elintarvikeketjussa luoduissa vertikaalisissa 
suhteissa noudatettavista hyvän 
kauppatavan vastaisista ja niiden 
mukaisista toimintatavoista lähtökohdaksi 
lainsäätäjille johdonmukaisten, 
oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisten
periaatteiden laatimisessa; tukee 
elinkeinoelämän järjestöjen myöntämää 
täytäntöönpanon tarvetta, mutta 
käytännön vaikutuksen kannalta tarvitaan 
riippumaton täytäntöönpanomekanismi; 
katsoo, että sillä on oltava valtuudet 
määrätä seuraamuksia ja sen on 
toimittava niin, että se tunnustaa 
toimittajien pelon ilmapiirin, ja 
koordinoitava täytäntöönpanoa eri 
jäsenvaltioissa väärintekijöiden 
täytäntöönpanon kiertämisen 
lopettamiseksi; pyytää komissiota 
tunnustamaan, että elinkeinoelämän 
järjestöjen tekemä vapaaehtoinen aloite 
on tehoton, jos ei ole oikeudellisesti 
sitovaa täytäntöönpanomekanismia, ja 
kannustaa komissiota nopeasti 
ehdottamaan lisätoimia;

Or. en

Tarkistus 68
Catherine Stihler

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee tyytyväisenä merkille hyviä 
toimintatapoja koskevat periaatteet ja 

16. panee tyytyväisenä merkille hyviä 
toimintatapoja koskevat periaatteet ja 
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luettelon, johon on koottu esimerkkejä 
elintarvikeketjussa luoduissa vertikaalisissa 
suhteissa noudatettavista hyvän 
kauppatavan vastaisista ja niiden 
mukaisista toimintatavoista, sekä kyseisten 
periaatteiden täytäntöönpanoa ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevan 
kehyksen; korostaa, että periaatteiden
käytännön vaikutuksen kannalta on 
tärkeää, että niitä soveltavat kaikki 
elintarvikeketjun toimijat, kuten 
viljelijöiden järjestöt, valmistusteollisuus ja 
tukkukaupan ala; pyytää komissiota 
tarkastelemaan vapaaehtoisen aloitteen 
vaikutuksia kahden vuoden kuluessa sen 
voimaantulosta ja tarvittaessa ehdottamaan 
lisätoimia;

luettelon, johon on koottu esimerkkejä 
elintarvikeketjussa luoduissa vertikaalisissa 
suhteissa noudatettavista hyvän 
kauppatavan vastaisista ja niiden 
mukaisista toimintatavoista, sekä kyseisten 
periaatteiden täytäntöönpanoa ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevan 
kehyksen; on tyytyväinen siihen, että 
elinkeinoelämän järjestöt tunnustavat 
täytäntöönpanon tarpeen, ja korostaa, että
täytäntöönpanomekanismin käytännön 
vaikutuksen kannalta on tärkeää, että sitä
noudattavat kaikki elintarvikeketjun 
toimijat ja että siihen osallistuvat kaikki, 
kuten viljelijöiden järjestöt, 
valmistusteollisuus ja tukkukaupan ala; 
pitää välttämättömän sitä, että on 
olemassa riippumaton 
täytäntöönpanomekanismi, jolla on 
valtuudet määrätä seuraamuksia, ja 
kehottaa komissiota tarkastelemaan 
vapaaehtoisen aloitteen käytännön 
vaikutuksia yhden vuoden kuluessa sen 
voimaantulosta ja ehdottamaan nopeasti 
lisätoimia;

Or. en

Tarkistus 69
Mairead McGuinness

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee tyytyväisenä merkille hyviä 
toimintatapoja koskevat periaatteet ja 
luettelon, johon on koottu esimerkkejä 
elintarvikeketjussa luoduissa vertikaalisissa 
suhteissa noudatettavista hyvän 
kauppatavan vastaisista ja niiden 
mukaisista toimintatavoista, sekä kyseisten 
periaatteiden täytäntöönpanoa ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevan 
kehyksen; korostaa, että periaatteiden 

16. panee tyytyväisenä merkille hyviä 
toimintatapoja koskevat periaatteet ja 
luettelon, johon on koottu esimerkkejä 
elintarvikeketjussa luoduissa vertikaalisissa 
suhteissa noudatettavista hyvän 
kauppatavan vastaisista ja niiden 
mukaisista toimintatavoista, sekä kyseisten 
periaatteiden täytäntöönpanoa ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevan 
kehyksen; painottaa kuitenkin, että tämä 
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käytännön vaikutuksen kannalta on 
tärkeää, että niitä soveltavat kaikki 
elintarvikeketjun toimijat, kuten 
viljelijöiden järjestöt, valmistusteollisuus ja 
tukkukaupan ala; pyytää komissiota 
tarkastelemaan vapaaehtoisen aloitteen 
vaikutuksia kahden vuoden kuluessa sen 
voimaantulosta ja tarvittaessa 
ehdottamaan lisätoimia;

on vasta ensimmäinen vaihe, ja 
kyseenalaistaa vapaaehtoisen 
sitoumuksen tehokkuuden; korostaa, että
periaatteiden käytännön vaikutuksen 
kannalta on tärkeää, että niitä soveltavat 
kaikki elintarvikeketjun toimijat, kuten 
viljelijöiden järjestöt, valmistusteollisuus ja 
tukkukaupan ala; pyytää komissiota 
tutkimaan lainsäädäntöön sisältyviä 
täytäntöönpanomenetelmiä, kuten 
seuraamuksia ja riippumattoman 
oikeusasiamiehen viran perustamista 
elintarvikeketjussa vallitsevan ”pelon 
ilmapiirin” selvittämiseksi 
asianmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 70
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee tyytyväisenä merkille hyviä 
toimintatapoja koskevat periaatteet ja 
luettelon, johon on koottu esimerkkejä 
elintarvikeketjussa luoduissa vertikaalisissa 
suhteissa noudatettavista hyvän 
kauppatavan vastaisista ja niiden 
mukaisista toimintatavoista, sekä kyseisten 
periaatteiden täytäntöönpanoa ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevan 
kehyksen; korostaa, että periaatteiden 
käytännön vaikutuksen kannalta on 
tärkeää, että niitä soveltavat kaikki 
elintarvikeketjun toimijat, kuten 
viljelijöiden järjestöt, valmistusteollisuus ja 
tukkukaupan ala; pyytää komissiota 
tarkastelemaan vapaaehtoisen aloitteen 
vaikutuksia kahden vuoden kuluessa sen 
voimaantulosta ja tarvittaessa 
ehdottamaan lisätoimia;

16. panee tyytyväisenä merkille hyviä 
toimintatapoja koskevat periaatteet ja 
luettelon, johon on koottu esimerkkejä 
elintarvikeketjussa luoduissa vertikaalisissa 
suhteissa noudatettavista hyvän 
kauppatavan vastaisista ja niiden 
mukaisista toimintatavoista, sekä kyseisten 
periaatteiden täytäntöönpanoa ja 
täytäntöönpanon valvontaa ensimmäisenä 
vaiheena koskevan kehyksen; korostaa, 
että periaatteiden käytännön vaikutuksen 
kannalta on tärkeää, että niitä soveltavat 
kaikki elintarvikeketjun toimijat, kuten 
viljelijöiden järjestöt, valmistusteollisuus ja 
tukkukaupan ala;



PE519.470v01-00 42/53 AM\1002617FI.doc

FI

Or. de

Tarkistus 71
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee tyytyväisenä merkille hyviä 
toimintatapoja koskevat periaatteet ja 
luettelon, johon on koottu esimerkkejä 
elintarvikeketjussa luoduissa vertikaalisissa 
suhteissa noudatettavista hyvän 
kauppatavan vastaisista ja niiden 
mukaisista toimintatavoista, sekä kyseisten 
periaatteiden täytäntöönpanoa ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevan 
kehyksen; korostaa, että periaatteiden 
käytännön vaikutuksen kannalta on 
tärkeää, että niitä soveltavat kaikki 
elintarvikeketjun toimijat, kuten 
viljelijöiden järjestöt, valmistusteollisuus ja 
tukkukaupan ala; pyytää komissiota 
tarkastelemaan vapaaehtoisen aloitteen 
vaikutuksia kahden vuoden kuluessa sen 
voimaantulosta ja tarvittaessa
ehdottamaan lisätoimia;

16. panee tyytyväisenä merkille hyviä 
toimintatapoja koskevat periaatteet ja 
luettelon, johon on koottu esimerkkejä 
elintarvikeketjussa luoduissa vertikaalisissa 
suhteissa noudatettavista hyvän 
kauppatavan vastaisista ja niiden 
mukaisista toimintatavoista, sekä kyseisten 
periaatteiden täytäntöönpanoa ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevan 
kehyksen; kehottaa kaikkia osapuolia 
toteuttamaan ne pikaisesti käytännössä ja 
esittämään nopeasti tulokset; korostaa, 
että periaatteiden käytännön vaikutuksen 
kannalta on tärkeää, että niitä soveltavat 
kaikki elintarvikeketjun toimijat, kuten 
viljelijöiden järjestöt, valmistusteollisuus ja 
tukkukaupan ala; pyytää komissiota 
tarkastelemaan vapaaehtoisen aloitteen 
vaikutuksia säännöllisesti, arvioimaan 
lisätoimien tarvetta ja esittelemään 
tulokset korkean tason foorumille ja 
kaupan markkinoita koskevalle paneelille;

Or. en

Tarkistus 72
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. panee merkille, että vertikaalisia 
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kauppasuhteita koskevia kysymyksiä 
herää myös valikoivan jakelun ja 
yksinmyyntijärjestelyjen yhteydessä 
merkkituotteiden vähittäiskaupassa; 
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
suojelemaan niiden vähittäiskauppiaiden 
ja kauppojen omistajien oikeuksia, joilla 
on vain rajallisesti neuvotteluvoimaa;

Or. en

Tarkistus 73
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. muistuttaa komissiota myös siitä,
mitä ennakoitavissa olevia 
vaikutusrajoituksia on näillä 
toimintatavoilla, joilla ei pystytä 
ratkaisemaan joitakin oligopsonistisen 
markkinarakenteen (mikä tarkoittaa tässä 
sitä, että ostajina on pieni määrä erittäin 
suuria elintarvikealan vähittäiskauppiaita 
ja myyjinä suuri määrä pieniä toimittajia) 
perusongelmia, ja suhtautuu siksi 
myönteisesti eri kauppasopimusten 
ehdotukseen täytäntöönpanomekanismin 
käyttöönotosta;

Or. de

Tarkistus 74
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
16 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 b. pyytää komissiota tunnustamaan 
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markkinarakenteen ja markkinavoimien 
perusongelman elintarvikkeiden 
toimitusketjussa sekä toimittajien pelot ja 
täydentämään vapaaehtoista aloitetta 
oikeudellisesti sitovalla 
täytäntöönpanomekanismilla;

Or. de

Tarkistus 75
Morten Løkkegaard

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että heikompien 
markkinaosapuolten on usein vaikea 
kannella hyvän kauppatavan vastaisista 
käytännöistä, ja korostaa, että olisi 
tärkeää, että yritysjärjestöt voisivat 
luottamuksellisesti toimittaa kantelut 
niiden puolesta oikeusasiamiehelle tai 
välittäjälle, jolla olisi toimivalta toimia 
omasta aloitteestaan saadessaan tietoa 
huolestuttavasta kehityksestä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 76
Catherine Stihler

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että heikompien 
markkinaosapuolten on usein vaikea 
kannella hyvän kauppatavan vastaisista 
käytännöistä, ja korostaa, että olisi 
tärkeää, että yritysjärjestöt voisivat 
luottamuksellisesti toimittaa kantelut 

17. katsoo, että heikompien 
markkinaosapuolten on usein vaikea 
kannella hyvän kauppatavan vastaisista 
käytännöistä, ja kehottaa siksi komissiota 
selvittämään sellaisen EU:n laajuisen 
oikeusasiamiehen viran perustamista, 
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niiden puolesta oikeusasiamiehelle tai 
välittäjälle, jolla olisi toimivalta toimia 
omasta aloitteestaan saadessaan tietoa 
huolestuttavasta kehityksestä;

joka pystyy vastaanottamaan nimettömästi 
annettavia tietoja, säilyttämään tiedot 
luottamuksellisina, seuraamaan 
markkinoita ja käynnistämään 
tutkimuksia;

Or. en

Tarkistus 77
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että heikompien 
markkinaosapuolten on usein vaikea 
kannella hyvän kauppatavan vastaisista 
käytännöistä, ja korostaa, että olisi 
tärkeää, että yritysjärjestöt voisivat 
luottamuksellisesti toimittaa kantelut 
niiden puolesta oikeusasiamiehelle tai 
välittäjälle, jolla olisi toimivalta toimia 
omasta aloitteestaan saadessaan tietoa 
huolestuttavasta kehityksestä;

17. katsoo, että heikompien 
markkinaosapuolten on usein vaikea 
kannella hyvän kauppatavan vastaisista 
käytännöistä, ja kehottaa siksi komissiota 
perustamaan sellaisen EU:n laajuisen 
elintarvikealan oikeusasiamiehen viran, 
joka pystyy vastaanottamaan nimettömästi 
annettavia tietoja, säilyttämään tiedot 
luottamuksellisina, seuraamaan 
markkinoita ja käynnistämään 
tutkimuksia; katsoo, että koska 
elinkeinoelämän järjestöt voivat kätevästi
toimittaa kantelut toimittajien puolesta, 
vielä useampien järjestöjen, joilla on 
myös tietoa hyvän kauppatavan vastaisista 
käytännöistä, olisi voitava toimittaa 
nimettömästi todisteita oikeusasiamiehelle 
tai välittäjälle, jolla olisi toimivalta toimia 
omasta aloitteestaan saadessaan tietoa 
huolestuttavasta kehityksestä;

Or. en

Tarkistus 78
Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
17 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että heikompien 
markkinaosapuolten on usein vaikea
kannella hyvän kauppatavan vastaisista 
käytännöistä, ja korostaa, että olisi 
tärkeää, että yritysjärjestöt voisivat 
luottamuksellisesti toimittaa kantelut 
niiden puolesta oikeusasiamiehelle tai 
välittäjälle, jolla olisi toimivalta toimia 
omasta aloitteestaan saadessaan tietoa 
huolestuttavasta kehityksestä;

17. katsoo, että heikommat 
markkinaosapuolet kokevat usein 
vaikeaksi kannella hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä; kehottaa 
komissiota tarkistamaan myös 
mahdollisuuden suositella 
oikeusasiamiehen tai välittäjän 
toimivaltuuksien perustamista ja 
vahvistamista vapaaehtoisen aloitteen 
puitteissa;

Or. de

Tarkistus 79
Mairead McGuinness

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että heikompien 
markkinaosapuolten on usein vaikea 
kannella hyvän kauppatavan vastaisista 
käytännöistä, ja korostaa, että olisi tärkeää, 
että yritysjärjestöt voisivat 
luottamuksellisesti toimittaa kantelut 
niiden puolesta oikeusasiamiehelle tai 
välittäjälle, jolla olisi toimivalta toimia 
omasta aloitteestaan saadessaan tietoa 
huolestuttavasta kehityksestä;

17. katsoo, että heikompien 
markkinaosapuolten, erityisesti 
viljelijöiden ja toimittajien, on usein 
vaikea kannella hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä, ja korostaa, että 
olisi tärkeää, että järjestöt voisivat 
luottamuksellisesti toimittaa kantelut 
niiden puolesta oikeusasiamiehelle tai 
välittäjälle, jolla olisi toimivalta toimia 
omasta aloitteestaan saadessaan tietoa 
huolestuttavasta kehityksestä; pyytää siksi 
komissiota tutkimaan 
täytäntöönpanomenetelmiä 
vapaaehtoisessa aloitteessa tehtävän työn 
lisäksi, jotta hyviä toimintatapoja koskevat 
periaatteet voidaan toteuttaa 
elintarvikeketjussa;

Or. en
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Tarkistus 80
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että heikompien 
markkinaosapuolten on usein vaikea 
kannella hyvän kauppatavan vastaisista 
käytännöistä, ja korostaa, että olisi tärkeää, 
että yritysjärjestöt voisivat 
luottamuksellisesti toimittaa kantelut 
niiden puolesta oikeusasiamiehelle tai 
välittäjälle, jolla olisi toimivalta toimia
omasta aloitteestaan saadessaan tietoa 
huolestuttavasta kehityksestä;

17. katsoo, että heikompien 
markkinaosapuolten on suurten 
elintarvikekauppiaiden ostovoiman vuoksi 
usein vaikea kannella hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä, ja korostaa, että 
olisi tärkeää, että yritysjärjestöt ja muut 
järjestöt voisivat nimettömästi ja
luottamuksellisesti toimittaa kantelut 
niiden puolesta oikeusasiamiehelle tai 
välittäjälle, jolla olisi toimivalta tehdä 
tutkimuksia ja tarvittaessa määrätä 
seuraamuksia markkinoiden valvonnan 
puitteissa tai omasta aloitteestaan 
saadessaan tietoa huolestuttavasta 
kehityksestä;

Or. de

Tarkistus 81
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että heikompien 
markkinaosapuolten on usein vaikea 
kannella hyvän kauppatavan vastaisista 
käytännöistä, ja korostaa, että olisi tärkeää, 
että yritysjärjestöt voisivat 
luottamuksellisesti toimittaa kantelut 
niiden puolesta oikeusasiamiehelle tai 
välittäjälle, jolla olisi toimivalta toimia 
omasta aloitteestaan saadessaan tietoa 
huolestuttavasta kehityksestä;

17. katsoo, että heikompien 
markkinaosapuolten on usein vaikea 
kannella hyvän kauppatavan vastaisista 
käytännöistä, ja korostaa, että olisi tärkeää, 
että yritysjärjestöt voisivat 
luottamuksellisesti toimittaa kantelut 
niiden puolesta; kehottaa komissiota 
tutkimaan vapaaehtoisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevassa 
arvioinnissaan, tarvitaanko 
oikeusasiamies tai välittäjä, jolla olisi 
toimivalta toimia omasta aloitteestaan 
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saadessaan tietoa näyttöön perustuvista 
hyvän kauppatavan vastaisista 
käytännöistä;

Or. en

Tarkistus 82
Adam Bielan

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että heikompien 
markkinaosapuolten on usein vaikea 
kannella hyvän kauppatavan vastaisista 
käytännöistä, ja korostaa, että olisi tärkeää, 
että yritysjärjestöt voisivat 
luottamuksellisesti toimittaa kantelut 
niiden puolesta oikeusasiamiehelle tai 
välittäjälle, jolla olisi toimivalta toimia 
omasta aloitteestaan saadessaan tietoa 
huolestuttavasta kehityksestä;

17. katsoo, että heikompien, yksittäisten
markkinaosapuolten on usein vaikea 
kannella hyvän kauppatavan vastaisista 
käytännöistä, ja korostaa, että olisi tärkeää, 
että yritysjärjestöt voisivat 
luottamuksellisesti toimittaa kantelut 
niiden puolesta oikeusasiamiehelle tai 
välittäjälle, jolla olisi toimivalta toimia 
omasta aloitteestaan saadessaan tietoa 
erityisesti toimitusketjun huolestuttavasta 
kehityksestä;

Or. pl

Tarkistus 83
Morten Løkkegaard, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pyytää komissiota ehdottamaan EU:n 
lainsäädäntöä, jolla pyritään estämään 
alihintaan myyminen elintarvikealalla, ja 
laatimaan ”taloudelliselle riippuvuudelle” 
määritelmän, jonka pitäisi tehdä 
jäsenvaltioista ja yritysmaailmasta 
valppaampia hyvän kauppatavan 
vastaisten käytäntöjen suhteen;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 84
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pyytää komissiota ehdottamaan EU:n 
lainsäädäntöä, jolla pyritään estämään 
alihintaan myyminen elintarvikealalla, ja 
laatimaan ”taloudelliselle riippuvuudelle” 
määritelmän, jonka pitäisi tehdä 
jäsenvaltioista ja yritysmaailmasta 
valppaampia hyvän kauppatavan vastaisten 
käytäntöjen suhteen;

18. painottaa, että kuluttajilla on oikeus 
tietää, miten tuotteiden hinta 
määritellään; toteaa, että kuluttajat eivät 
usein ole tietoisia siitä, että supermarketit, 
jotka myyvät tuotteita huomattavasti 
alennetuilla hinnoilla, vaikuttavat 
mahdollisesti kielteisesti sekä viljelijöiden 
tuloihin että supermarketin 
henkilökunnan palkkoihin; pyytää 
komissiota ehdottamaan EU:n 
lainsäädäntöä, jolla pyritään estämään 
alihintaan myyminen elintarvikealalla, ja 
laatimaan ”taloudelliselle riippuvuudelle” 
määritelmän, jonka pitäisi tehdä 
jäsenvaltioista ja yritysmaailmasta 
valppaampia hyvän kauppatavan vastaisten 
käytäntöjen suhteen;

Or. en

Tarkistus 85
Zuzana Roithová

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pyytää komissiota ehdottamaan EU:n 
lainsäädäntöä, jolla pyritään estämään 
alihintaan myyminen elintarvikealalla, ja 
laatimaan ”taloudelliselle riippuvuudelle” 
määritelmän, jonka pitäisi tehdä 
jäsenvaltioista ja yritysmaailmasta 
valppaampia hyvän kauppatavan 
vastaisten käytäntöjen suhteen;

18. pyytää komissiota ehdottamaan EU:n 
lainsäädäntöä, jolla pyritään estämään 
alihintaan myyminen elintarvikealalla, ja 
ehdottamaan asianmukaisia muutoksia 
EU:n kilpailulainsääntöön ”taloudellisen 
riippumattomuuden” laajan määritelmän 
soveltamiseksi, mikä voi johtaa 
ostovoiman kertymiseen yrityksille;
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Or. en

Tarkistus 86
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pyytää komissiota ehdottamaan EU:n 
lainsäädäntöä, jolla pyritään estämään 
alihintaan myyminen elintarvikealalla, ja 
laatimaan ”taloudelliselle riippuvuudelle” 
määritelmän, jonka pitäisi tehdä 
jäsenvaltioista ja yritysmaailmasta 
valppaampia hyvän kauppatavan vastaisten 
käytäntöjen suhteen;

18. pyytää komissiota ehdottamaan EU:n 
lainsäädäntöä, jolla pyritään estämään 
alihintaan myyminen elintarvikealalla, ja 
ehdottamaan kilpailupolitiikkaa koskevia 
lainsäädäntömuutoksia ”taloudellisen 
riippuvuuden” määritelmään ja muihin 
olosuhteisiin, jotka johtavat ostovoiman 
kasaantumiseen yrityksille, minkä pitäisi 
tehdä jäsenvaltioista ja yritysmaailmasta 
valppaampia hyvän kauppatavan vastaisten 
käytäntöjen suhteen;

Or. en

Tarkistus 87
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pyytää komissiota ehdottamaan EU:n 
lainsäädäntöä, jolla pyritään estämään 
alihintaan myyminen elintarvikealalla, ja 
laatimaan ”taloudelliselle riippuvuudelle” 
määritelmän, jonka pitäisi tehdä 
jäsenvaltioista ja yritysmaailmasta 
valppaampia hyvän kauppatavan vastaisten 
käytäntöjen suhteen;

18. pyytää komissiota ehdottamaan EU:n 
lainsäädäntöä, jolla pyritään estämään 
alihintaan myyminen elintarvikealalla, ja 
laatimaan ”taloudelliselle riippuvuudelle”
ja muille olosuhteille, jotka asettavat 
yritykset tilanteeseen, jossa niillä on liian 
suuri ostovoima, määritelmän, jonka 
pitäisi tehdä jäsenvaltioista ja 
yritysmaailmasta valppaampia tällaisten 
hallitsevien markkina-asemien 
syntymisen suhteen, jotka usein vasta 
mahdollistavat hyvän kauppatavan 
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vastaiset käytännöt;

Or. de

Tarkistus 88
Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pyytää komissiota ehdottamaan EU:n 
lainsäädäntöä, jolla pyritään estämään 
alihintaan myyminen elintarvikealalla, ja 
laatimaan ”taloudelliselle riippuvuudelle” 
määritelmän, jonka pitäisi tehdä 
jäsenvaltioista ja yritysmaailmasta 
valppaampia hyvän kauppatavan vastaisten 
käytäntöjen suhteen;

18. pyytää komissiota ehdottamaan EU:n 
lainsäädäntöä, jolla pyritään estämään
alihintaan myyminen 
vähittäiskauppa-alalla, ja laatimaan 
”taloudelliselle riippuvuudelle” 
määritelmän, jonka pitäisi tehdä 
jäsenvaltioista ja yritysmaailmasta 
valppaampia hyvän kauppatavan vastaisten 
käytäntöjen suhteen;

Or. de

Tarkistus 89
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää komissiota torjumaan 
merkkituotteiden valmistajien asettamia 
alueellisia toimitusrajoituksia osana hyvän 
kauppatavan vastaisia käytäntöjä 
koskevia toimia;

20. pyytää komissiota panemaan 
täytäntöön nykyisen toimittajien 
asiakkailleen asettamia alueellisia 
toimitusrajoituksia koskevan
lainsäädännön;

Or. en

Tarkistus 90
Morten Løkkegaard
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Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää komissiota torjumaan 
merkkituotteiden valmistajien asettamia 
alueellisia toimitusrajoituksia osana hyvän 
kauppatavan vastaisia käytäntöjä 
koskevia toimia;

20. pyytää komissiota torjumaan tuottajien 
toimittajille asettamia alueellisia 
toimitusrajoituksia;

Or. en

Tarkistus 91
Morten Løkkegaard

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. pitää valitettavana, että jotkin 
jäsenvaltiot syrjivät ulkomaisia yrityksiä 
luomalla uusia esteitä, jotka vaikeuttavat 
sijoittautumista kyseisiin jäsenvaltioihin, 
mikä on selvästi 
sisämarkkinaperiaatteiden vastaista;

Or. en

Tarkistus 92
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa komissiota tukemaan 
kauppakamareita ja alakohtaisia 
kaupallisia järjestöjä jatkuvan 
vuoropuhelun ohjaamisessa 
vähittäiskauppa-alan kanssa;

Or. fr
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