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Tarkistus 1
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon … marraskuuta 2013 
annetun komission tiedonannon 
”Vuotuinen kasvuselvitys 2014” 
(COM(2013)…) ja komission kertomuksen 
”Sisämarkkinoiden yhdentymistilanne 
2014 – Osallistuminen vuotuiseen 
kasvuselvitykseen 2014” (COM(2013)…),

– ottaa huomioon … marraskuuta 2013 
annetun komission tiedonannon 
”Vuotuinen kasvuselvitys 2014” 
(COM(2013)…) ja komission kertomuksen 
”Sisämarkkinoiden yhdentymistilanne 
2014 – Osallistuminen vuotuiseen 
kasvuselvitykseen 2014” (COM(2013)…) 
ja siihen liittyvän EU:n sisäisistä ja 
ulkopuolisista arvoketjuista tehdyn 
tausta-analyysin ”International Value 
Chains Intra- and Extra-EU”,

Or. en

Tarkistus 2
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 24. ja 25. lokakuuta 
2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät,

Or. en
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Tarkistus 3
Ildikó Gáll-Pelcz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että sisämarkkinoiden olisi 
nähtävä liittyvän tiiviisti muihin 
horisontaalisiin politiikanaloihin, kuten 
kuluttajien ja työntekijöiden suojeluun, 
sosiaalisiin oikeuksiin, ympäristöön ja 
kestävään kehitykseen;

Or. en

Tarkistus 4
Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että komissio on 
määritellyt palvelut, rahoituspalvelut, 
liikenteen, energian ja digitaalitalouden 
keskeisiksi aloiksi, joilla parannetaan 
sisämarkkinoiden toimintaa ja syvennetään 
sisämarkkinoita; ottaa huomioon, että 
näiden alojen määrittelyyn käytettyä 
menetelmää olisi arvioitava ja tarkistettava 
säännöllisesti siten, että otetaan huomioon 
kasvutavoitteet ja -näkymät sekä kriteerit, 
jotka koskevat tarvittavan suojelun 
tarjoamista kuluttajille, työntekijöille ja 
kansalaisille;

G. ottaa huomioon, että komissio on 
määritellyt palvelut, rahoituspalvelut, 
liikenteen, energian ja digitaalitalouden 
keskeisiksi aloiksi, joilla parannetaan 
sisämarkkinoiden toimintaa ja syvennetään 
sisämarkkinoita; ottaa huomioon, että 
näiden alojen määrittelyyn käytettyä 
menetelmää olisi arvioitava ja tarkistettava 
säännöllisesti siten, että otetaan huomioon 
kasvutavoitteet ja -näkymät sekä kriteerit, 
jotka koskevat tarvittavan suojelun 
tarjoamista kansalaisille ja erityisesti 
kuluttajille, ammatinharjoittajille ja 
työntekijöille;

Or. en
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Tarkistus 5
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. katsoo, että Euroopassa ei ole vielä 
saatu aikaan täysin toimivia digitaalisia 
verkko- ja viestintäpalvelujen 
sisämarkkinoita; toteaa, että kansallisten 
sääntöjen hajanaisuus haittaa tätä nykyä 
digitaalisten palvelujen ja rajatylittävän 
sähköisen kaupankäynnin vapaata 
liikkuvuutta; katsoo, että eurooppalaisille 
yrityksille ja julkisille palveluille syntyy 
kehittyneiden TVT-palvelujen ja 
-sovellusten käytöstä taloudellista ja 
sosiaalista etua;

Or. en

Tarkistus 6
Ildikó Gáll-Pelcz

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että sisämarkkinoiden olisi 
nähtävä liittyvän tiiviisti muihin 
horisontaalisiin politiikanaloihin, kuten 
kuluttajien ja työntekijöiden suojeluun, 
sosiaalisiin oikeuksiin, ympäristöön ja 
kestävään kehitykseen;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 7
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa pyytäneensä komissiota 
vahvistamaan sisämarkkinoiden 
hallinnointia ottamalla käyttöön 
eurooppalaisen ohjausjakson erityisenä 
pilarina sisämarkkinoiden vuotuisen 
hallintosyklin, johon sisältyy 
sisämarkkinoiden tulostaulu, 
vuosikertomus sisämarkkinoiden 
yhdentymisestä osana vuotuista 
kasvuselvitystä, Eurooppa-neuvoston 
ohjeet jäsenvaltioille, sisämarkkinoiden 
suuntaviivojen täytäntöönpanoa koskevat 
kansalliset toimintasuunnitelmat sekä 
maakohtaiset suositukset;

2. muistuttaa pyytäneensä komissiota 
vahvistamaan sisämarkkinoiden 
hallinnointia ottamalla käyttöön 
eurooppalaisen ohjausjakson erityisenä 
pilarina sisämarkkinoiden vuotuisen 
hallintosyklin, johon sisältyy 
sisämarkkinoiden tulostaulu, 
vuosikertomus sisämarkkinoiden 
yhdentymisestä osana vuotuista 
kasvuselvitystä, Eurooppa-neuvoston 
ohjeet jäsenvaltioille, sisämarkkinoiden 
suuntaviivojen täytäntöönpanoa koskevat 
kansalliset toimintasuunnitelmat sekä 
maakohtaiset suositukset ja ottamaan 
kattavasti huomioon tärkeimmät 
kasvualat, joita ovat palveluala, 
energia-ala, liikenneala ja digitaaliset 
sisämarkkinat, sekä sisämarkkinoiden 
ensimmäiseen ja toiseen 
toimenpidepakettiin sisältyvät toimet;

Or. en

Tarkistus 8
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. arvostaa sitä, että sisämarkkinoiden 
yhdentymistilannetta vuonna 2014 
käsittelevässä kertomuksessa esitellään 
muutamia erityisiä tekijöitä, jotka 
koskevat yksittäisten jäsenvaltioiden 
toteuttamia toimia; katsoo kuitenkin, että 
kertomuksesta puuttuu edelleen 
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toteutettujen toimien tehokkuuden sekä 
politiikanalojen todellisen edistyksen ja 
tulosten laadullinen arviointi;

Or. it

Tarkistus 9
Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että tarvitaan enemmän 
horisontaalista koordinointia ja 
yhdenmukaisuutta valmisteltaessa 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla on 
merkitystä sisämarkkinoiden kannalta; 
katsoo, että sisämarkkinoiden 
hallinnoinnissa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon kaikkien 
sidosryhmien tarpeet ja että on 
parannettava ja aikaistettava 
työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisyhteiskunnan ja muiden 
sidosryhmien osallistumista toimenpiteiden 
laatimiseen, hyväksymiseen, 
täytäntöönpanoon ja seurantaa, jotta 
voidaan vauhdittaa kasvua ja vahvistaa 
kansalaisten oikeuksia sisämarkkinoilla;

5. katsoo, että tarvitaan enemmän 
horisontaalista koordinointia ja 
yhdenmukaisuutta valmisteltaessa 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla on 
merkitystä sisämarkkinoiden kannalta; 
katsoo, että sisämarkkinoiden 
hallinnoinnissa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon kaikkien 
sidosryhmien tarpeet ja että on 
parannettava ja aikaistettava 
kansalaisyhteiskunnan, elinkeinoelämän 
järjestöjen, työmarkkinaosapuolten ja 
muiden sidosryhmien osallistumista 
toimenpiteiden laatimiseen, 
hyväksymiseen, täytäntöönpanoon ja 
seurantaa, jotta voidaan vauhdittaa kasvua 
ja vahvistaa kansalaisten oikeuksia 
sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 10
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa, että on järjestettävä kattavia 
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kuulemisia ja tehtävä perusteellisia 
vaikutustenarviointeja, ennen kuin 
komissio hyväksyy ehdotuksen; korostaa, 
että komission ehdotusten on oltava 
järkevän sääntelyn sekä sääntelyn 
toimivuuden periaatteiden mukaisia, 
niihin on sisällytettävä pk-yrityksiin 
kohdistuvien vaikutusten arviointi ja 
niiden on saatava komission 
vaikutustenarviointilautakunnan 
hyväksyntä; korostaa lisäksi, että 
vaikutustenarvioinneissa on arvioitava 
uuden lainsäädännön vaikutuksia 
kasvumahdollisuuksiin ja Euroopan 
kilpailukykyyn;

Or. en

Tarkistus 11
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että tässä prosessissa annetuissa 
maakohtaisissa suosituksissa olisi otettava 
huomioon kunkin jäsenvaltion saavuttama 
edistyminen ja se, että 
sisämarkkinalainsäädännön 
täytäntöönpanemiseksi toteutettavien 
kansallisten järjestelyjen ei tarvitse 
välttämättä noudattaa yhtä yleistä 
lähestymistapaa;

7. katsoo, että tässä prosessissa annetuissa 
maakohtaisissa suosituksissa olisi otettava 
huomioon kunkin jäsenvaltion saavuttama 
edistyminen ja se, että 
sisämarkkinalainsäädännön 
täytäntöönpanemiseksi toteutettavien 
kansallisten järjestelyjen ei tarvitse 
välttämättä noudattaa yhtä yleistä 
lähestymistapaa vaan että niiden on sitä 
vastoin syvennettävä toteutettujen toimien 
todellista tehokkuutta sekä toteutettujen 
politiikkojen tosiasiallisia tuloksia;

Or. it
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Tarkistus 12
Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että komission määrittelemät 
keskeiset alat – palvelut, rahoituspalvelut, 
liikenne, energia ja digitaalitalous – ovat 
edelleen ratkaisevan tärkeitä 
sisämarkkinoiden täysimittaisen 
yhdentymisen kannalta; uskoo lisäksi, että 
näihin aloihin keskittyminen olisi 
yhdistettävä kansalaisilla sekä kuluttajina 
että työntekijöinä olevien oikeuksien 
suojelun vahvistamiseen, johdonmukaisen 
ja yhdennetyn teollisuuspolitiikan 
uudelleenkäynnistämiseen sekä 
kilpailukykymalliin, joka perustuu tietoon 
ja innovointiin ja joka saavutetaan 
asianmukaisilla investoinneilla 
tutkimukseen ja koulutukseen;

9. katsoo, että komission määrittelemät 
keskeiset alat – palvelut, rahoituspalvelut, 
liikenne, energia ja digitaalitalous – ovat 
edelleen ratkaisevan tärkeitä 
sisämarkkinoiden täysimittaisen 
yhdentymisen kannalta; uskoo lisäksi, että 
näihin aloihin keskittyminen olisi 
yhdistettävä kansalaisten, kuten 
kuluttajien ja työntekijöiden, oikeuksien 
suojelun vahvistamiseen, johdonmukaisen 
ja yhdennetyn teollisuuspolitiikan 
uudelleenkäynnistämiseen sekä 
kilpailukykymalliin, joka perustuu tietoon 
ja innovointiin ja joka saavutetaan 
asianmukaisilla investoinneilla 
tutkimukseen ja koulutukseen;

Or. en

Tarkistus 13
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että komission määrittelemät 
keskeiset alat – palvelut, rahoituspalvelut, 
liikenne, energia ja digitaalitalous – ovat 
edelleen ratkaisevan tärkeitä 
sisämarkkinoiden täysimittaisen 
yhdentymisen kannalta; uskoo lisäksi, että 
näihin aloihin keskittyminen olisi 
yhdistettävä kansalaisilla sekä kuluttajina 
että työntekijöinä olevien oikeuksien 
suojelun vahvistamiseen, johdonmukaisen 
ja yhdennetyn teollisuuspolitiikan 

9. katsoo, että komission määrittelemät 
keskeiset alat – palvelut, rahoituspalvelut, 
liikenne, energia ja digitaalitalous – ovat 
edelleen ratkaisevan tärkeitä 
sisämarkkinoiden täysimittaisen 
yhdentymisen kannalta; katsoo lisäksi, että 
kun tavoitteena on uusi kasvu, olisi näihin 
aloihin keskittyvän johdonmukaisen ja 
yhdennetyn teollisuuspolitiikan 
uudelleenkäynnistämisen yhteydessä 
pyrittävä myös vahvistamaan kansalaisten 
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uudelleenkäynnistämiseen sekä
kilpailukykymalliin, joka perustuu tietoon 
ja innovointiin ja joka saavutetaan 
asianmukaisilla investoinneilla 
tutkimukseen ja koulutukseen;

ja kuluttajien oikeuksien suojelua sekä 
luomaan kilpailukykymalli, joka perustuu 
tietoon ja innovointiin ja joka saavutetaan 
investointeja vauhdittavilla EU:n 
kannustimilla, rahoitusmahdollisuuksilla, 
tutkimuksen ja kehityksen avulla sekä 
tukemalla korkea-asteen koulutusta;

Or. en

Tarkistus 14
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa Eurooppa-neuvoston 
jäsenvaltioita hyväksymään nopeasti ja 
panemaan täytäntöön uuden julkisia 
hankintoja koskevan 
lainsäädäntöpaketin; korostaa julkisten 
hankintojen merkitystä keskeisenä, 
etenkin pk-yritysten kasvua vauhdittavana 
tekijänä;

Or. en

Tarkistus 15
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota laatimaan 
unionille aidon teollisuuspolitiikan; 
katsoo, että uudelleenteollistamisen olisi 
oltava unionille monialainen painopiste; 
katsoo, että tähän uuteen 
teollisuuspolitiikkaan olisi sisällyttävä 
sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpano, 

Poistetaan.
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sisämarkkinoiden ulkoista ulottuvuutta 
koskeva kokonaisvaltainen strategia, joka 
perustuu vastavuoroisuuteen ja yhteisiin 
vähimmäisnormeihin (erityisesti sosiaali-, 
ympäristö- ja turvallisuusasioissa), 
tasavertaiset toimintaedellytykset vero- ja 
kuluttajansuojapolitiikkojen alalla, 
teollisuuden muutoksen ja 
rakennemuutoksen asianmukainen 
hallinta sekä pääoman ja infrastruktuurin 
saatavuuden parantaminen, jotta voidaan 
lisätä yritysten kilpailukykyä ja helpottaa 
niiden pääsyä uusille markkinoille;

Or. en

Tarkistus 16
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota laatimaan unionille 
aidon teollisuuspolitiikan; katsoo, että 
uudelleenteollistamisen olisi oltava 
unionille monialainen painopiste; katsoo, 
että tähän uuteen teollisuuspolitiikkaan 
olisi sisällyttävä sisämarkkinasääntöjen 
täytäntöönpano, sisämarkkinoiden ulkoista 
ulottuvuutta koskeva kokonaisvaltainen 
strategia, joka perustuu 
vastavuoroisuuteen ja yhteisiin 
vähimmäisnormeihin (erityisesti sosiaali-, 
ympäristö- ja turvallisuusasioissa), 
tasavertaiset toimintaedellytykset vero- ja 
kuluttajansuojapolitiikkojen alalla,
teollisuuden muutoksen ja 
rakennemuutoksen asianmukainen 
hallinta sekä pääoman ja infrastruktuurin 
saatavuuden parantaminen, jotta voidaan 
lisätä yritysten kilpailukykyä ja helpottaa 
niiden pääsyä uusille markkinoille;

10. kehottaa komissiota laatimaan unionille 
aidon teollisuuspolitiikan; katsoo, että 
uudelleenteollistamisen olisi oltava 
unionille monialainen painopiste; katsoo, 
että tähän uuteen teollisuuspolitiikkaan 
olisi sisällyttävä sisämarkkinasääntöjen 
täytäntöönpano, sisämarkkinoiden ulkoista 
ulottuvuutta koskeva kokonaisvaltainen 
strategia, yhtenäiset 
kuluttajansuojapolitiikat sekä pääoman ja 
infrastruktuurin saatavuuden parantaminen, 
jotta voidaan lisätä yritysten kilpailukykyä 
ja helpottaa niiden pääsyä uusille 
markkinoille;

Or. en
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Tarkistus 17
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että koska sisämarkkinat 
poistavat henkilöiden, tavaroiden, 
palvelujen ja pääoman vapaan 
liikkuvuuden esteet, yritykset voivat toimia 
laajemmassa mittakaavassa, ja tämä lisää 
niiden mahdollisuuksia innovoida, 
sijoittaa, parantaa tuottavuuttaan ja luoda 
työpaikkoja;

Or. el

Tarkistus 18
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota esittämään 
yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman 
toimista, joiden tarkoituksena on saada 
aikaan täysin yhdennetyt ja yhteenliitetyt 
energian sisämarkkinat; painottaa, että 
avointen ja vertailukelpoisten energian 
hintojen esittäminen kuluttajille on tärkeää;

11. kehottaa komissiota esittämään 
yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman 
toimista, joiden tarkoituksena on saada 
aikaan täysin yhdennetyt ja yhteenliitetyt 
energian sisämarkkinat; painottaa, että 
avointen ja vertailukelpoisten energian 
hintojen esittäminen kuluttajille on tärkeää; 
katsoo, että energia-alalla tapahtuneen 
edistyksen pitäisi näkyä vastaavana 
edistyksenä kaikilla yleishyödyllisillä 
aloilla, jotta varmistetaan yksittäisille 
kuluttajille, perheille ja yrityksille yleinen 
pääsy taloudellisesti kestäviin hintoihin;

Or. it
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Tarkistus 19
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota esittämään 
yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman 
toimista, joiden tarkoituksena on saada 
aikaan täysin yhdennetyt ja yhteenliitetyt 
energian sisämarkkinat; painottaa, että 
avointen ja vertailukelpoisten energian 
hintojen esittäminen kuluttajille on tärkeää;

11. kehottaa komissiota esittämään 
yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman 
toimista, joiden tarkoituksena on saada 
aikaan täysin yhdennetyt ja yhteenliitetyt 
energian sisämarkkinat; painottaa, että 
avointen ja vertailukelpoisten energian 
hintojen esittäminen kuluttajille on tärkeää 
ja että samalla on suojeltava 
haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia;

Or. el

Tarkistus 20
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että sisämarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan kannalta on 
välttämätöntä parantaa infrastruktuuria, 
erityisesti rajat ylittäviä yhteyksiä ja 
yhteentoimivuutta; katsoo, että yhteinen, 
yhteensopiva ja tehokas eurooppalainen 
liikennejärjestelmä on ratkaisevan tärkeä 
tavaroiden, henkilöiden ja palvelujen 
sujuvalle liikkuvuudelle; pitää kuitenkin 
valitettavana näiden tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta välttämättömien 
asianmukaisten investointien puutetta ja 
pyytää uudelleen, että näitä hankkeita 
varten otetaan käyttöön riittävät 
innovatiiviset rahoitusmuodot;

12. korostaa, että sisämarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan kannalta on 
välttämätöntä parantaa infrastruktuuria, 
erityisesti rajat ylittäviä yhteyksiä ja 
yhteentoimivuutta; katsoo, että yhteinen, 
yhteensopiva ja tehokas eurooppalainen 
liikennejärjestelmä on ratkaisevan tärkeä 
tavaroiden, henkilöiden ja palvelujen 
vapaalle liikkuvuudelle sisämarkkinoilla;
katsoo, että lisäinvestoinnit ovat 
välttämättömiä näiden tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta, ja pyytää 
uudelleen, että näitä hankkeita varten 
otetaan käyttöön laaja valikoima 
rahoitusvälineitä;

Or. en
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Tarkistus 21
Ildikó Gáll-Pelcz

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että on tärkeää panna 
yhdenmukaisesti täytäntöön komission 
esittämä konkreettisten ehdotusten paketti, 
jotta voidaan kehittää digitaalisia 
sisämarkkinoita ja toteuttaa ne erityisesti 
internetin yleisen saatavuuden ja 
ajantasaisten ja avointen
kuluttajansuojamekanismien osalta;

13. korostaa, että Eurooppa voi komission 
esittämän digitaalisia palveluja koskevien 
konkreettisten ehdotusten paketin
yhdenmukaisen täytäntöönpanon avulla 
täysimääräisesti hyödyntää 
sisämarkkinoita; kehottaa laatimaan 
tehokkaan Euroopan digitaalisia 
sisämarkkinoita koskevan politiikan, joka 
parantaisi verkkopalvelujen 
kilpailukykyä, käytettävyyttä sekä 
rajatylittävää ja avointa tarjontaa ja 
varmistaisi mahdollisimman hyvän 
kuluttajansuojan;

Or. en

Tarkistus 22
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että on tärkeää panna 
yhdenmukaisesti täytäntöön komission 
esittämä konkreettisten ehdotusten 
paketti, jotta voidaan kehittää digitaalisia 
sisämarkkinoita ja toteuttaa ne erityisesti 
internetin yleisen saatavuuden ja 
ajantasaisten ja avointen 
kuluttajansuojamekanismien osalta;

13. korostaa, että on tärkeää panna 
yhdenmukaisesti täytäntöön nykyinen 
lainsäädäntö ja lisäehdotukset, jotta 
voidaan kehittää digitaalisia 
sisämarkkinoita ja toteuttaa ne erityisesti 
internetin yleisen saatavuuden ja 
ajantasaisten ja avointen 
kuluttajansuojamekanismien osalta;

Or. en
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Tarkistus 23
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että on tärkeää ottaa 
käyttöön kattava ja ajantasainen 
kyberturvallisuusstrategia, jolla voitaisiin 
vähentää yrityksille ja kansalaisille 
verkkotalouteen osallistumisesta koituvia 
kustannuksia;

Or. el

Tarkistus 24
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa, että on erityisen tärkeää 
tukea pk-yrityksiä COSME-ohjelman ja 
Horisontti 2020 -ohjelman avulla;

Or. en

Tarkistus 25
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa, että pk-yritysten 
rahoitusmahdollisuuksien saatavuuden ja 
rahoitusvirtojen kulun parantaminen 
toimitusketjussa, erityisesti 
maksuvalmiusongelmien torjuminen, 
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helpottaa pk-yritysten 
maksuvalmiusongelmia ja edistää 
pk-yritysten käyttöpääomaa;

Or. el

Tarkistus 26
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että henkilöiden ja 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus 
Euroopassa ei ole vieläkään toteutunut ja 
että tarvitaan vahvempia toimenpiteitä, 
jotta voidaan poistaa jäljellä olevat esteet ja 
varmistaa, että työntekijöiden 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta 
noudatetaan;

16. pitää valitettavana, että vaikka on 
olemassa vahvaa näyttöä siitä, että 
sisämarkkinat vaikuttavat ratkaisevalla 
tavalla kriisin voittamiseen, kansalaisten 
ja erityisesti työntekijöiden ja 
ammatinharjoittajien vapaa liikkuvuus 
Euroopassa ei ole toteutunut, ja toteaa, että 
tarvitaan vahvempia toimenpiteitä, jotta 
voidaan poistaa jäljellä olevat esteet ja 
vauhdittaa kasvua;

Or. en

Tarkistus 27
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että henkilöiden ja 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus
Euroopassa ei ole vieläkään toteutunut ja 
että tarvitaan vahvempia toimenpiteitä, 
jotta voidaan poistaa jäljellä olevat esteet 
ja varmistaa, että työntekijöiden 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta 
noudatetaan;

16. katsoo, että henkilöiden vapaata 
liikkuvuutta Euroopassa ei ole vieläkään 
kokonaan saavutettu; korostaa, että
tarvitaan uusia toimenpiteitä, jotta voidaan 
poistaa jäljellä olevat esteet; kehottaa sen 
vuoksi jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön 
palveludirektiivin ja tarkistetun direktiivin 
ammattipätevyyden tunnustamisesta; 
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korostaa, että näiden direktiivien 
täysimääräinen ja asianmukainen 
täytäntöönpano vauhdittaa merkittävästi 
EU:n talouskasvua; kehottaa lisäksi 
komissiota saattamaan jäsenvaltiot 
vastuuseen ja käynnistämään tarvittaessa 
rikkomusmenettelyjä;

Or. en

Tarkistus 28
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että henkilöiden ja 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus 
Euroopassa ei ole vieläkään toteutunut ja 
että tarvitaan vahvempia toimenpiteitä, 
jotta voidaan poistaa jäljellä olevat esteet ja 
varmistaa, että työntekijöiden 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta 
noudatetaan;

16. katsoo, että henkilöiden ja 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus 
Euroopassa ei ole vieläkään toteutunut ja 
että tarvitaan vahvempia toimenpiteitä, 
jotta voidaan poistaa jäljellä olevat esteet ja 
varmistaa, että työntekijöiden 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta 
noudatetaan; korostaa, että 
sisämarkkinoita on kehitettävä 
tasapainoisesti niin, että taloudellisten 
vapauksien täysipainoista soveltamista 
tasapainotetaan sosiaalisen ulottuvuuden 
tarkoituksenmukaisella vahvistamisella, 
erityisesti työntekijöiden oikeuksien ja 
työolojen osalta; 

Or. it
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Tarkistus 29
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa tarvetta edistää hintaerojen 
ja kuluttajien oikeuksien selkeyttä ja 
tuntemista sisämarkkinoilla sekä toteuttaa 
toimia, joilla torjutaan kuluttajien 
perusteetonta syrjintää;

Or. el

Tarkistus 30
Ildikó Gáll-Pelcz

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. on tyytyväinen 
lainsäädäntöehdotuspakettiin, joka 
sisältää ehdotuksen aiheesta ”Euroopan 
yhteenliittäminen ja televiestinnän 
sisämarkkinoiden kehittäminen”, 
kulutustavaroiden turvallisuutta ja 
markkinavalvontaa koskevasta 
asetuksesta sekä tietyiltä suurilta 
yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien 
muiden kuin taloudellisten tietojen ja 
monimuotoisuutta koskevien tietojen 
julkistamisesta; katsoo, että nämä aloitteet 
voivat parantaa kuluttajien oikeuksia, 
varmistaa paremmin kuluttajien terveyden 
ja turvallisuuden, helpottaa tavaroita ja 
palveluja koskevaa kaupankäyntiä sekä 
edistää uutta kilpailukykymallia; pyytää 
siksi komissiota työskentelemään tiiviisti 
parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta 
sopimukseen päästään kohtuullisessa 
ajassa;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 31
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. on tyytyväinen 
lainsäädäntöehdotuspakettiin, joka sisältää 
ehdotuksen aiheesta ”Euroopan 
yhteenliittäminen ja televiestinnän 
sisämarkkinoiden kehittäminen”, 
kulutustavaroiden turvallisuutta ja 
markkinavalvontaa koskevasta asetuksesta 
sekä tietyiltä suurilta yrityksiltä ja 
yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin 
taloudellisten tietojen ja 
monimuotoisuutta koskevien tietojen 
julkistamisesta; katsoo, että nämä aloitteet
voivat parantaa kuluttajien oikeuksia, 
varmistaa paremmin kuluttajien terveyden 
ja turvallisuuden, helpottaa tavaroita ja 
palveluja koskevaa kaupankäyntiä sekä 
edistää uutta kilpailukykymallia; pyytää 
siksi komissiota työskentelemään tiiviisti 
parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta 
sopimukseen päästään kohtuullisessa 
ajassa;

18. on tyytyväinen 
lainsäädäntöehdotuspakettiin, joka sisältää 
ehdotuksen kulutustavaroiden 
turvallisuutta ja markkinavalvontaa 
koskevasta asetuksesta; katsoo, että tämä 
aloite voi parantaa kuluttajien oikeuksia, 
varmistaa paremmin kuluttajien terveyden 
ja turvallisuuden sekä helpottaa tavaroita ja 
palveluja koskevaa kaupankäyntiä; pyytää 
siksi komissiota työskentelemään tiiviisti 
parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta 
sopimukseen päästään kohtuullisessa 
ajassa;

Or. en

Tarkistus 32
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa komissiota esittämään loput 
sisämarkkinapaketeissa ilmoitetut 
ehdotukset erityisesti avoimuusdirektiivin 
tarkistamisesta, yhteisen yhdistetyn 

Poistetaan.
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yhtiöveropohjan käyttöönotosta, 
lainsäädäntöehdotuksesta ryhmäkanteita 
koskevista yhteisistä EU:n säännöistä ja 
ehdotuksen pitkän aikavälin investointeja 
helpottaviksi toimiksi reaalitaloudessa; 
kehottaa komissiota lisäksi panemaan 
uudistetun tullikoodeksin täytäntöön 
saattamalla päätökseen 
yhdenmukaistettuja sähköisiä 
tullikäytäntöjä koskevat suunnitelmat;

Or. en

Tarkistus 33
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa komissiota esittämään loput 
sisämarkkinapaketeissa ilmoitetut 
ehdotukset erityisesti avoimuusdirektiivin 
tarkistamisesta, yhteisen yhdistetyn 
yhtiöveropohjan käyttöönotosta, 
lainsäädäntöehdotuksesta ryhmäkanteita
koskevista yhteisistä EU:n säännöistä ja 
ehdotuksen pitkän aikavälin investointeja 
helpottaviksi toimiksi reaalitaloudessa; 
kehottaa komissiota lisäksi panemaan 
uudistetun tullikoodeksin täytäntöön 
saattamalla päätökseen yhdenmukaistettuja 
sähköisiä tullikäytäntöjä koskevat 
suunnitelmat;

20. kehottaa komissiota vastedes
välttämään ajan ja resurssien tuhlaamista 
yhteistä yhdistettyä yhtiöveropohjaa
koskeviin ehdotuksiin tai ryhmäkanteita 
koskevaan lainsäädäntöehdotukseen;
kehottaa komissiota keskittymään 
saavutettavissa olevaan, kasvua luovaan 
lainsäädäntöön; kehottaa komissiota 
lisäksi panemaan uudistetun tullikoodeksin 
täytäntöön saattamalla päätökseen 
yhdenmukaistettuja sähköisiä 
tullikäytäntöjä koskevat suunnitelmat;

Or. en
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Tarkistus 34
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa komissiota esittämään loput 
sisämarkkinapaketeissa ilmoitetut 
ehdotukset erityisesti avoimuusdirektiivin 
tarkistamisesta, yhteisen yhdistetyn 
yhtiöveropohjan käyttöönotosta, 
lainsäädäntöehdotuksesta ryhmäkanteita 
koskevista yhteisistä EU:n säännöistä ja 
ehdotuksen pitkän aikavälin investointeja 
helpottaviksi toimiksi reaalitaloudessa; 
kehottaa komissiota lisäksi panemaan 
uudistetun tullikoodeksin täytäntöön 
saattamalla päätökseen yhdenmukaistettuja 
sähköisiä tullikäytäntöjä koskevat 
suunnitelmat;

20. kehottaa komissiota tekemään kaiken 
mahdollisen sen varmistamiseksi, että 
loput sisämarkkinapaketeissa ilmoitetut 
ehdotukset erityisesti avoimuusdirektiivin 
tarkistamisesta, yhteisen yhdistetyn 
yhtiöveropohjan käyttöönotosta, 
lainsäädäntöehdotuksesta ryhmäkanteita 
koskevista yhteisistä EU:n säännöistä sekä 
pitkän aikavälin investointeja helpottaviksi 
toimiksi reaalitaloudessa hyväksytään, 
saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja pannaan tehokkaasti 
täytäntöön; kehottaa komissiota lisäksi 
panemaan uudistetun tullikoodeksin 
täytäntöön saattamalla päätökseen 
yhdenmukaistettuja sähköisiä 
tullikäytäntöjä koskevat suunnitelmat;

Or. it

Tarkistus 35
Ildikó Gáll-Pelcz

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että rahoituspalveluja koskevan 
sääntelyn olisi lisättävä tietoa, kuluttajien 
suojelua ja heidän tehokkaita 
oikeussuojakeinojaan; korostaa, että on 
saatettava nopeasti ja myönteisesti 
päätökseen kuluttajien ja vähittäiskaupan 
rahoituspalvelumarkkinoita koskevat 
lainsäädäntöehdotukset erityisesti 
vähittäismarkkinoille tarkoitettuja 
paketoituja sijoitustuotteita koskevista 

21. katsoo, että rahoituspalveluja koskevan 
sääntelyn olisi lisättävä tietoa, kuluttajien 
suojelua ja heidän tehokkaita 
oikeussuojakeinojaan; korostaa, että on 
saatettava nopeasti ja myönteisesti 
päätökseen kuluttajien ja vähittäiskaupan 
rahoituspalvelumarkkinoita koskevat 
lainsäädäntöehdotukset erityisesti 
maksutileihin liittyvien maksujen 
vertailukelpoisuudesta, maksutilien 
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avaintietoasiakirjoista sekä maksutileihin 
liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, 
maksutilien siirtämisestä ja 
mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä; 
katsoo, että olisi tehtävä lisäehdotuksia 
esimerkiksi kuluttajien 
maksukyvyttömyysjärjestelmästä, jotta 
voidaan edistää yksityisten säästöjen 
turvallista investoimista reaalitalouteen;

siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää 
perusmaksutilejä; katsoo, että olisi tehtävä 
lisäehdotuksia esimerkiksi kuluttajien 
maksukyvyttömyysjärjestelmästä, jotta 
voidaan edistää yksityisten säästöjen 
turvallista investoimista reaalitalouteen;

Or. en

Tarkistus 36
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että rahoituspalveluja koskevan 
sääntelyn olisi lisättävä tietoa, kuluttajien 
suojelua ja heidän tehokkaita 
oikeussuojakeinojaan; korostaa, että on 
saatettava nopeasti ja myönteisesti 
päätökseen kuluttajien ja vähittäiskaupan 
rahoituspalvelumarkkinoita koskevat 
lainsäädäntöehdotukset erityisesti 
vähittäismarkkinoille tarkoitettuja 
paketoituja sijoitustuotteita koskevista 
avaintietoasiakirjoista sekä maksutileihin 
liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, 
maksutilien siirtämisestä ja 
mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä; 
katsoo, että olisi tehtävä lisäehdotuksia 
esimerkiksi kuluttajien 
maksukyvyttömyysjärjestelmästä, jotta 
voidaan edistää yksityisten säästöjen 
turvallista investoimista reaalitalouteen;

21. katsoo, että rahoituspalveluja koskevan 
sääntelyn olisi lisättävä tietoa, kuluttajien 
suojelua ja heidän tehokkaita 
oikeussuojakeinojaan; korostaa, että on 
saatettava nopeasti ja myönteisesti 
päätökseen kuluttajien ja vähittäiskaupan 
rahoituspalvelumarkkinoita koskevat 
lainsäädäntöehdotukset erityisesti 
vähittäismarkkinoille tarkoitettuja 
paketoituja sijoitustuotteita koskevista 
avaintietoasiakirjoista sekä maksutileihin 
liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, 
maksutilien siirtämisestä ja 
mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä; 
katsoo, että olisi tehtävä lisäehdotuksia 
esimerkiksi kuluttajien erityisestä 
maksukyvyttömyysjärjestelmästä, joka 
olisi nykyistä sirpaleista ja riittämätöntä 
järjestelmää parempi, jotta voidaan edistää 
yksityisten säästöjen turvallista 
investoimista reaalitalouteen;

Or. it
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Tarkistus 37
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. pitää välttämättömänä, että julkisia 
hankintoja ja käyttöoikeuksia koskevat 
säädökset hyväksytään ripeästi ja 
saatetaan asianmukaisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä; katsoo, että 
kyseisen uudistuksen toteuttaminen 
tarjoaa erinomaisen tilaisuuden uudistaa 
julkista hallintoa; toteaa, että valmiudet 
hyödyntää uudistuksen strategista 
potentiaalia Eurooppa 2020 -strategian 
yhteydessä sekä erityisesti sosiaalisten ja 
ympäristönäkökohtien kannalta sekä 
valmiudet parantaa julkisten menojen 
laatua ja tehokkuutta vastaamalla 
paikallisten ja kansallisten hallintojen ja 
viranomaisten erityisiin tarpeisiin ovat 
julkisia hankintoja ja käyttöoikeuksia 
koskevan lainsäädännön tehokkaan 
toteutuksen avaintekijöitä;

Or. it

Tarkistus 38
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. katsoo, että ammattipätevyyttä 
koskeva uusi lainsäädäntö on tärkeä askel 
pyrittäessä parantamaan työntekijöiden ja 
ammatinharjoittajien vapaata 
liikkuvuutta; pitää tämän vuoksi 
välttämättömänä uuden lainsäädännön 
ripeää soveltamista ja täytäntöönpanoa 
siten, että se mahdollistaa koulutuksen 
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korkeaan yleiseen tasoon pyrkimisen sekä 
antaa etenkin nuorille mahdollisuuden 
hyödyntää ammattikortin tuomia 
mahdollisuuksia; pitää samalla 
tarpeellisena säännellyn 
ammatinharjoittamisen uudistamista, 
jotta parannetaan nuorten 
mahdollisuuksia harjoittaa näitä 
ammatteja ja luotaisiin entistä 
dynaamisemmat, kuluttajille 
tarkoituksenmukaiset takeet tarjoavat 
markkinat; 

Or. it

Tarkistus 39
Inese Vaidere

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo, että olisi toteutettava toimia, 
joilla tehdään unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanosta ja yhtenäisestä 
soveltamisesta jäsenvaltioissa 
avoimempaa; katsoo, että kaikki direktiivit 
olisi saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöä yhdenmukaisesti ja että 
kaikki kansallisen lainsäädännön osaksi 
saattamista koskevat toimenpiteet olisi 
toteutettava, jotta ne vastaisivat unionin 
tasolla saavutettuja kompromisseja;

24. katsoo, että olisi toteutettava toimia, 
joilla tehdään unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanosta ja yhtenäisestä 
soveltamisesta jäsenvaltioissa 
avoimempaa; toteaa, että määräajat 
säädösten saattamiselle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ylitetään keskimäärin 
yhdeksällä kuukaudella ja että yhä 
useampien direktiivien saattaminen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä on viivästynyt 
vähintään kaksi vuotta; katsoo, että kaikki 
direktiivit olisi saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöä yhdenmukaisesti ja että 
kaikki kansallisen lainsäädännön osaksi 
saattamista koskevat toimenpiteet olisi 
toteutettava, jotta ne vastaisivat unionin 
tasolla saavutettuja kompromisseja;

Or. en
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Tarkistus 40
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. katsoo kuitenkin, että ainoastaan 
määrälliset tilastot 
sisämarkkinalainsäädännön 
täytäntöönpanosta eivät riitä ja että on 
välttämätöntä keskittyä lainsäädännön 
täytäntöönpanon laatuun jäsenvaltioissa;

25. katsoo kuitenkin, että ainoastaan 
määrälliset tilastot 
sisämarkkinalainsäädännön 
täytäntöönpanosta eivät riitä ja että on 
välttämätöntä keskittyä lainsäädännön 
täytäntöönpanon laatuun jäsenvaltioissa 
EU:n tasolla kehitettyjen, 
sisämarkkinoiden eri aloja koskevien 
erityisten avaintekijöiden perusteella;

Or. it

Tarkistus 41
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. katsoo, että rajatylittävien 
toimitusketjujen kehittämistä koskevien 
muiden aloitteiden tukeminen vauhdittaa 
sisämarkkinoiden toteuttamista pitkään 
haitanneiden esteiden poistamista ja voi 
auttaa parantamaan eurooppalaisten 
yritysten tuottavuutta ja 
maailmanlaajuista kilpailukykyä;

Or. en
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Tarkistus 42
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
25 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 b. katsoo, että vuotuisen 
kasvuselvityksen osana olevaa kertomusta 
sisämarkkinoiden yhdentymistilanteesta 
sekä selvitystä tapahtuneesta edistyksestä 
ja jäljellä olevista esteistä voitaisiin 
käyttää huomattavasti 
johdonmukaisemmin ja tehokkaammin; 
kehottaa erityisesti kehittämään 
sisämarkkinoiden tulostauluun kuuluvaa 
sisämarkkinoiden yhdentymisen 
analyyttista välinettä, jossa otetaan 
huomioon taloudellista kehitystä ja 
sääntelytuloksia mittaavat indikaattorit; 
katsoo, että tähän tarkoitukseen 
suunnitelluilla yhdistelmäindikaattoreilla 
voitaisiin parantaa tietopohjaa ja luoda 
yhteys sisämarkkinoiden realiteettien ja 
eurooppalaisen ohjausjakson vuotuisen 
syklin välille sekä tukea sellaisten 
taloudellisen yhdentymisen mallien 
määrittämistä, joita voitaisiin käyttää 
maakohtaisissa suosituksissa;

Or. en

Tarkistus 43
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää yllättävänä väitettä, että
jäsenvaltiot ovat ainoina vastuussa 
kaikkien rikkomusmenettelyjen kestosta; 
on erityisen huolestunut siitä, että 
palveluja koskevat menettelyt kestävät 

27. pitää valitettavana 
rikkomusmenettelyjen keskimääräistä 
kestoa ja erityisesti sitä, että palveluja 
koskevat menettelyt kestävät pisimpään 
(keskimäärin 49,8 kuukautta); kehottaa 
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pisimpään (keskimäärin 49,8 kuukautta); jäsenvaltioita yhdessä komission kanssa 
tehostamaan pyrkimyksiä rikkomusten 
käsittelyn nopeuttamiseen; kehottaa 
komissiota toteuttamaan uusia niin 
sanottuja tehoiskuja (sweeps), joilla 
tutkitaan sisämarkkinoita haittaavia 
kansallisia toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 44
Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää yllättävänä väitettä, että 
jäsenvaltiot ovat ainoina vastuussa 
kaikkien rikkomusmenettelyjen kestosta; 
on erityisen huolestunut siitä, että palveluja 
koskevat menettelyt kestävät pisimpään 
(keskimäärin 49,8 kuukautta);

27. pitää yllättävänä väitettä, että 
jäsenvaltiot ovat ainoina vastuussa 
kaikkien rikkomusmenettelyjen kestosta; 
on erityisen huolestunut siitä, että palveluja 
koskevat menettelyt kestävät pisimpään 
(keskimäärin 49,8 kuukautta); katsoo, että 
rikkomusmenettelyissä on havaittu olevan 
monia rajoitteita, jotka haittaavat 
sisämarkkinasäännösten 
täytäntöönpanossa ja soveltamisessa 
ilmenevien puutteiden nopeaa käsittelyä 
ja korjaamista;

Or. en

Tarkistus 45
Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. katsoo, että rikkomusmenettelyjä olisi 
joka tapauksessa pidettävä viimeisenä 
keinona, jota käytetään vasta, kun 

28. katsoo, että rikkomusmenettelyjä olisi 
pidettävä viimeisenä keinona, jota 
käytetään vasta, kun tilannetta on yritetty 
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tilannetta on yritetty useaan otteeseen
koordinoida ja korjata, ja toteaa, että on 
toivottavaa hyödyntää EU Pilot -hanketta 
ja muita menettelyjä ennen kuin 
jäsenvaltio viedään asiasta 
tuomioistuimeen;

koordinoida ja korjata, ja toteaa, että 
komission olisi sen vuoksi edistettävä 
EU Pilot -hankkeen ja muiden 
menettelyjen hyödyntämistä ennen kuin 
jäsenvaltio viedään asiasta 
tuomioistuimeen; katsoo lisäksi, että olisi 
kaikin tavoin pyrittävä tiukentamaan 
rikkomusmenettelyjen käyttöä unionin 
sisämarkkinasäännösten vastaisten 
rikkomusten johdosta ja että 
jäsenvaltioiden ja Eurooppa-neuvoston 
olisi jatkettava rikkomusmenettelyjen 
kehittämistä SEUT-sopimuksen tulevien 
muutosten yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 46
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
toimiaan julkishallinnon 
uudenaikaistamiseksi – muun muassa 
toteuttamalla nopeasti toimia, jotka 
koskevat sähköistä hallinnointia, sähköisiä 
terveyspalveluja, sähköistä laskutusta ja 
sähköisiä hankintoja – jotta kansalaisille ja 
yrityksille koko Euroopassa voidaan tarjota 
enemmän ja parempia digitaalisia palveluja 
sekä vähentää kustannuksia ja lisätä 
julkisen sektorin tehokkuutta;

31. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täysivaltaisesti täytäntöön Euroopan 
digitaalistrategiaan sisältyvät toimet sekä
tehostamaan toimiaan julkishallinnon 
uudenaikaistamiseksi – muun muassa 
toteuttamalla nopeasti toimia, jotka 
koskevat sähköistä hallinnointia, sähköisiä 
terveyspalveluja, sähköistä laskutusta ja 
sähköisiä hankintoja – jotta kansalaisille ja 
yrityksille koko Euroopassa voidaan tarjota 
enemmän ja parempia digitaalisia palveluja 
sekä vähentää kustannuksia ja lisätä 
julkisen sektorin tehokkuutta;

Or. it
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Tarkistus 47
Inese Vaidere

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että SOLVIT-verkostoa ja keskitettyjä 
asiointipisteitä varten myönnetään 
riittävästi resursseja, kuten 
palveludirektiivissä edellytetään; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan 
uusia toimia, joilla levitetään tietoa näiden 
välineiden saatavuudesta yrityksille ja 
yrittäjille;

32. toteaa, että 
SOLVIT-ongelmanratkaisuverkostoa ei 
käytetä riittävän paljon; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
SOLVIT-verkostoa ja keskitettyjä 
asiointipisteitä varten myönnetään 
riittävästi resursseja, kuten 
palveludirektiivissä edellytetään; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan 
uusia toimia, joilla levitetään tietoa näiden 
välineiden saatavuudesta yrityksille ja 
yrittäjille;

Or. en

Tarkistus 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että SOLVIT-verkostoa ja keskitettyjä 
asiointipisteitä varten myönnetään 
riittävästi resursseja, kuten 
palveludirektiivissä edellytetään; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan 
uusia toimia, joilla levitetään tietoa näiden 
välineiden saatavuudesta yrityksille ja 
yrittäjille;

32. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että SOLVIT-verkostoa ja keskitettyjä 
asiointipisteitä varten myönnetään 
riittävästi resursseja, kuten 
palveludirektiivissä edellytetään; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan 
uusia toimia, joilla levitetään tietoa näiden 
välineiden saatavuudesta yrityksille ja 
yrittäjille; katsoo myös, että 
jäsenvaltioiden olisi käynnistettävä 
tehokkaampi ja laajempi parhaiden 
käytänteiden vaihto;

Or. en
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Tarkistus 49
Ildikó Gáll-Pelcz

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. pane merkille, että 
Sinun Eurooppasi -portaalin ja Sinun
Eurooppasi -neuvonnan käyttö lisääntyy 
jatkuvasti, ja toteaa, että niiden olisi 
voitava antaa tarvittavat tiedot kaikille 
EU:n alueella liikkuville; on 
samanaikaisesti tietoinen siitä, että 
liikkuvuuden taso Euroopassa on edelleen 
matala ja rajoittuu usein vähäiseen 
määrään hyvin koulutettuja ja 
hyväosaisia yksilöitä ja 
yhteiskuntaryhmiä;

33. panee merkille, että 
Sinun Eurooppasi -portaalin ja 
Sinun Eurooppasi -neuvonnan käyttö 
lisääntyy jatkuvasti, ja toteaa, että niiden 
olisi voitava antaa tarvittavat tiedot kaikille 
EU:n alueella liikkuville;

Or. en

Tarkistus 50
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. on tyytyväinen sisämarkkinoiden 
teemakuukauteen, jonka puitteissa 
kansalaiset kaikkialla Euroopassa, 
poliitikot, asiantuntijat ja EU:n johtajat 
osallistuivat 23. syyskuuta ja 
23. lokakuuta välisenä aikana 
verkkokeskusteluun ja kansallisiin 
tapahtumiin ja keskustelivat tähän 
mennessä saavutetusta edistyksestä, 
jäljellä olevista haasteista ja 
sisämarkkinoiden tulevaisuutta koskevista 
suunnitelmista; kehottaa komissiota 
arvioimaan huolellisesti osallistujien esiin 
tuomia huolenaiheita ja ehdotuksia; 
kehottaa komissiota arvioimaan vuoden 
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2013 ohjausjakson toteutustapaa ja 
tehokkuutta sekä valmiuksiaan tavoittaa 
kansalaiset, yritykset ja kuluttajat ja 
tarjota heille todelliset mahdollisuudet 
auttaa sisämarkkinoiden kehittämisessä;

Or. en


