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Tarkistus 51
Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. on tyytyväinen vuoden 2014 
sisämarkkinoiden yhdentymistä 
koskevaan kertomukseen ja antaa vahvan 
tukensa komission pyrkimyksille jatkaa 
sisämarkkinoiden yhdentämistä 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa;

Or. en

Tarkistus 52
Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. palauttaa mieliin kantansa, että 
sisämarkkinoiden yhdentymistilannetta 
koskeva ensimmäinen kertomus oli 
riittämätön ja epätäydellinen; katsoo siksi, 
että tulevissa kertomuksissa olisi esitettävä 
entistä selvemmin nykyiset puutteet 
tietyissä jäsenvaltioissa, annettava 
enemmän konkreettisia ohjeita 
mahdollisista korjauskeinoista ja 
odotetuista eduista sekä määriteltävä 
tehokkaita viputekijöitä, joilla voidaan 
vauhdittaa kasvua ja kilpailukykyä ja siten 
luoda työpaikkoja, jotka voisivat yhdessä 
tarjota konkreettisen vastauksen nykyiseen 
sosiaali- ja talouskriisiin;

4. palauttaa mieliin kantansa, että 
sisämarkkinoiden yhdentymistilannetta 
koskeva ensimmäinen kertomus oli 
riittämätön ja epätäydellinen; katsoo siksi, 
että tulevissa kertomuksissa olisi esitettävä 
entistä selvemmin nykyiset puutteet 
tietyissä jäsenvaltioissa, annettava 
enemmän konkreettisia ohjeita 
mahdollisista korjauskeinoista ja 
odotetuista eduista sekä määriteltävä 
tehokkaita viputekijöitä, joilla voidaan 
vauhdittaa kasvua ja kilpailukykyä ja siten 
luoda työpaikkoja, jotka voisivat yhdessä 
tarjota konkreettisen vastauksen nykyiseen 
sosiaali- ja talouskriisiin; katsoo, että 
uusien työpaikkojen luomisessa olisi 
erityisesti keskityttävä 
nuorisotyöttömyyden torjuntaan 
unionissa;

Or. en
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Tarkistus 53
Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. pyytää, että eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon 2014 liittyvissä 
maakohtaisissa suosituksissa otetaan 
huomioon sisämarkkinoiden 
yhdentymistä koskevan kertomuksen 
havainnot paljon voimakkaammin ja 
tiukemmin kuin maakohtaisissa 
suosituksissa vuodelle 2013;

Or. en

Tarkistus 54
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. jakaa komission huolen 
veropolitiikkojen ja -toimenpiteiden 
hajanaisuudesta unionissa, mikä luo 
esteitä sisämarkkinoiden asianmukaiselle 
toiminnalle, erityisesti markkinoiden 
vääristymiä ja vilpillistä kilpailua, jotka 
ovat haitallisia sekä yrityksille että 
kuluttajille ja haittaavat julkisen talouden 
vakauttamista; kehottaa komissiota 
toteuttamaan tämän osalta asianmukaisia 
ja tehokkaita toimia myös 
kannustaakseen jäsenvaltioita 
kehittämään koordinoituja ja kasvua 
tukevia verotusmalleja siirtämällä 
verorasitusta työn verotuksesta omaisuus-
ja ympäristöveropohjiin;

Or. en

Tarkistus 55
Sergio Gaetano Cofferati
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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; 
painottaa merkittävien 
energiainfrastruktuureihin tehtävien 
investointien tarvetta;

Or. en

Tarkistus 56
Sergio Gaetano Cofferati

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 komission 
esittämä konkreettisten ehdotusten paketti, 
jotta voidaan kehittää digitaalisia 
sisämarkkinoita ja toteuttaa ne erityisesti 
internetin yleisen saatavuuden ja 
ajantasaisten ja avointen 
kuluttajansuojamekanismien osalta; 
painottaa kohdennettujen investointien 
merkitystä erityisesti kiinteän ja liikkuvan 
laajakaistan osalta; kehottaa 
toteuttamaan erityisiä toimenpiteitä 
jäsenvaltioiden välillä jatkuvien suurten 
eroavuuksien poistamiseksi sähköisen 
viestinnän hinnoissa, koska niillä on 
hyvin kielteinen vaikutus kuluttajiin ja 
yrityksiin; katsoo, että samalla on 
ehdottoman tärkeää ottaa käyttöön 
kattava ja ajantasainen 
kyberturvallisuusstrategia; 
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Or. en

Tarkistus 57
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. katsoo olennaisen tärkeäksi 
varmistaa terveydenhuoltopalveluiden 
täysimääräinen ja yleinen saatavuus ja 
muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 
edelleen toteutettava tarvittavia 
toimenpiteitä auttaakseen potilaita 
harjoittamaan oikeuttaan rajatylittävään 
terveydenhuoltoon; 

Or. en

Tarkistus 58
Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. tukee unionin tasolla tehtyjä aloitteita 
kansallisten toimenpiteiden 
täydentämiseksi mikroluottojen 
lisäämisessä ja sosiaalisen yrittäjyyden 
edistämisessä;

15. tukee unionin tasolla tehtyjä aloitteita 
kansallisten toimenpiteiden 
täydentämiseksi mikroluottojen 
lisäämisessä ja sosiaalisen yrittäjyyden 
edistämisessä, mukaan lukien 
kehityspankkien tuki liikepankkeja 
pienikorkoisemman lainan tarjonnassa 
pk-yritysten tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 59
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
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15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. on tyytyväinen siihen, että komission 
vuotuisessa kasvuselvityksessä 2014 ja 
sisämarkkinoiden yhdentymistä 
koskevassa kertomuksessa esitetyissä 
painopistealoissa vaihtoehtoisten 
rahoitusmuotojen kehittäminen pk-
yrityksille on katsottu merkittäväksi 
tavoitteeksi; tukee voimakkaasti tavoitetta 
kehittää erityisiä joukkovelkakirjoja ja 
erityiset pörssimarkkinat pk-yrityksille ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tähtäämään tehokkaasti tähän 
tavoitteeseen;

Or. en

Tarkistus 60
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. painottaa 
vähittäisrahoitusmarkkinoiden 
palveluiden hajanaisuuden aiheuttamien 
sisämarkkinoiden toiminnan esteiden 
suurta merkitystä, jota komissio korosti 
sisämarkkinoiden yhdentymistä 
koskevassa kertomuksessa, erityisesti mitä 
tulee pankkilainojen hyvin vaihteleviin 
korkotasoihin, joilla on voimakas 
vaikutus kuluttajiin, kotitalouksiin ja pk-
yrityksiin; on vakuuttunut siitä, että nämä 
eroavuudet haittaavat rahoituksen saantia 
ja että niillä on kielteisiä vaikutuksia 
reaalitalouteen; on huolestunut 
kuluttajien kielteisestä käsityksestä 
vähittäisrahoitusmarkkinoiden 
palveluiden hajanaisuudesta ja 
ennakoitua heikommasta kehityksestä, 



PE524.872v02-00 8/10 AM\1013478FI.doc

FI

erityisesti mitä tulee pankkitileihin, 
kiinnitysluottoihin, yksityisiin 
eläkesäästöihin ja vakuuksiin;

Or. en

Tarkistus 61
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. muistuttaa, että yksityisen velan 
nykyinen suuri määrä vaikuttaa vakavalla 
tavalla sisämarkkinoiden sisäisen kasvun 
potentiaaliin ja muodostaa vakavan uhan 
– ainakin yhtä suuren kuin julkinen velka 
– Euroopan talouden kestävyydelle ja 
kilpailukyvylle; katsoo, että kuluttajille, 
kotitalouksille ja pk-yrityksille olisi 
suunniteltava maksukyvyttömyyttä 
koskevia järjestelyjä ja erityisiä välineitä 
yksityisen velan vähentämiseksi 
merkittävästi ja uudelleenjärjestämiseksi, 
koska niillä on keskeinen merkitys 
sisäisen kysynnän kasvattamisessa ja 
sisämarkkinoiden kasvun herättämisessä;

Or. en

Tarkistus 62
Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. panee merkille toisen 
sisämarkkinoiden yhdentymistä koskevan 
kertomuksen mukautetun rakenteen; on 
tyytyväinen siihen, että komissio on näin 
ollen vastannut myös parlamentin 
7. helmikuuta 2013 antamassa 
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päätöslauselmassaan esittämiin 
pyyntöihin; toteaa, että monien 
päätöslauselmassa esitettyjen 
toimenpiteiden on jo todettu johtavan 
EU:n lainsäädännön parempaan 
täytäntöönpanoon ja valvontaan, mukaan 
lukien EU Pilot -hankkeen entistä 
tehokkaampi käyttö;

Or. en

Tarkistus 63
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. on tyytyväinen raporttiin EU:n 
sisäisistä ja ulkopuolisista arvoketjuista 
(International Value Chains Intra- and 
Extra-EU), joka on myönteinen esimerkki 
erityisten indikaattorien hyödyntämisestä 
sisämarkkinoiden yhdentymisen 
arvioimisessa siten, että kiinnitetään 
erityistä huomiota tuotantojärjestelmiin 
EU:ssa; korostaa EU:n sisäisen ja 
ulkoisen yhdentymisen välistä yhteyttä ja 
painottaa sellaisen tasapainoisen suhteen 
tarvetta, jolla turvataan EU:n 
taloudellinen tuotanto; painottaa 
makrotalous- ja teollisuuspolitiikan 
merkitystä tehokkaan EU:n sisäisen 
arvoketjun kehittämisessä tavoitteena 
levittää hyvin tuottoisia ja kilpailukykyisiä 
tuotantojärjestelmiä, joissa palvelut 
yhdistyvät valmistusteollisuuteen ja 
alkutuotantoon EU:n talouden ytimestä 
aina sen reuna-alueille siten, että 
hyödynnetään kaikkien valtioiden ja 
alueiden erityistä potentiaalia; 

Or. en
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Tarkistus 64
Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

28. katsoo, että rikkomusmenettelyjä olisi 
käytettävä, kun 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;

Or. en


