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Muudatusettepanek 1
Liem Hoang Ngoc

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et tulemuslikult toimiv 
siseturg on hädavajalik stabiilse ja 
uuendusliku majanduskeskkonna 
loomiseks, kus tarbijad võivad rahulikult 
kulutada ja ettevõtted uusi töökohti luua;

A. arvestades, et tulemuslikult toimiv 
siseturg on hädavajalik stabiilse ja 
uuendusliku majanduskeskkonna 
loomiseks, kus tarbijad saavad 
kvaliteetseid teenuseid ja tooteid osta 
odavaima hinnaga ning ettevõtted uusi 
töökohti luua;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Liem Hoang Ngoc

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G. arvestades, et parlament tervitab
siseturu tulemustabeli avaldamist, kuna 
see aitab vähendada ülevõtmisel esinevat 
mahajäämust;

G. arvestades, et siseturu tulemustabeli
avaldamine võib aidata vähendada 
ülevõtmisel esinevat mahajäämust, kuid 
tuleb kasutada kvalitatiivsemat 
lähenemisviisi, et mõista arve ja teha 
kindlaks mahajäämuse põhjused;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Róża Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et nii siseturu tulemustabeli 
kui ka tarbijaturu tulemustabeli eesmärk on
parandada siseturu toimimist;

H. arvestades, et kuigi nii siseturu 
tulemustabeli kui ka tarbijaturu 
tulemustabeli puhul kasutatakse eri 
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kohaldamisalaga metoodikaid ja eri 
näitajaid, on nende üldine eesmärk 
parandada siseturu toimimist;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Liem Hoang Ngoc

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus M a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

M a. arvestades, et endiselt esineb 
ülevõtmata jätmise või ebaõige ülevõtmise 
juhtumeid, kuid selle põhjus ei ole alati 
liikmesriikide tahtmatus seda teha, vaid 
võib tuleneda asjaomaste ELi õigusaktide 
vähesest selgusest või järjepidevusest, 
mistõttu on soovitav, et tulemustabel ei 
oleks üksnes vahend, millega 
liikmesriikidele survet avaldada, vaid 
pakuks võimalusi dialoogi pidamiseks, 
mille abil saab paremini mõista raksusi, 
mis tekivad liikmesriikidel õigusaktide 
ülevõtmisel;

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Róża Thun Und Hohenstein, Iliana Ivanova

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus O

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

O. arvestades, et siseturu osas toimunud 
rõhuasetuse nihkumise tõttu õigusaktidelt 
nende rakendamisele peaks siseturu 
tulemustabel korrapäraselt andma 
põhjalikumat teavet siseturu õigusaktide 
kohaldamise ja jõustamise kohta, 

O. arvestades, et siseturu valdkonnas
toimunud rõhuasetuse nihkumise tõttu 
õigusaktidelt nende rakendamisele peaks 
siseturu tulemustabel korrapäraselt andma 
põhjalikumat teavet siseturu õigusaktide 
kohaldamise ja jõustamise kohta, 
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sealhulgas konkreetsete turgude tegelikku 
avatust kajastavate näidikute kohta, mis 
lubaks tulemusi ja suundumusi paremini 
jälgida;

sealhulgas siseturu toimimist kajastavate 
objektiivsete näitajate kohta, mis lubaks 
tulemusi ja suundumusi paremini jälgida;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Róża Thun Und Hohenstein

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus O a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Q a. arvestades, et Euroopa Parlamendi 
liikmed peaksid teavitama oma valijaid 
neid mõjutavate siseturu õigusaktide 
rakendamisest ning sellest, kuidas nad 
saavad oma õigusi kaitsta; 

Or. en

Muudatusettepanek 7
Malcolm Harbour

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus O a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

O a. arvestades, et Euroopa Parlamendi 
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon on 
andnud ja annab ka edaspidi oma 
algatusraportites, uurimustes, seminaridel 
ja kuulamistel kasulikke nõuandeid, 
kuidas rakendada, üle võtta ja jõustada 
peamisi siseturu õigusakte;

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Róża Thun Und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. loodab, et komisjon ja liikmesriigid 
teevad tihedat koostööd ning võtavad
üheskoos endale vastutuse siseturu 
potentsiaali täieliku ärakasutamise eest; 
kutsub komisjoni kasutama kõiki oma 
volitusi, et tagada siseturu eeskirjade 
tulemuslik kohaldamine, sealhulgas 
tulemuslik turujärelevalve, ühtlustamine, 
õigusaktide edasine lihtsustamine ning 
muud abinõud kodanike ja ettevõtete 
halduskoormuse vähendamiseks;

2. nõuab tungivalt, et liikmesriigid teeksid
tihedat koostööd nii komisjoniga kui ka 
omavahel ning võtaksid endale oma osa
vastutusest ja kohustustest siseturu 
potentsiaali täielikul ärakasutamisel; 
kutsub komisjoni kasutama kõiki oma 
volitusi siseturu eeskirjade tulemusliku 
kohaldamise tagamisel, sealhulgas 
tulemuslik turujärelevalve, ühtlustamine, 
õigusaktide edasine lihtsustamine ning 
muud abinõud kodanike ja ettevõtete 
halduskoormuse vähendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Liem Hoang Ngoc

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. on seisukohal, et oluline on tegutseda 
kohe algusjärgus, et vähendada 
mahajäämuse ohtu ülevõtmisel, ning 
komisjon peaks liikmesriike rohkem 
toetama kogu ülevõtmisprotsessi vältel; on 
seisukohal, et tuleks pidada dialoogi ja 
parandada teabevahetust eelkõige selleks, 
et ennetada võimalikke probleeme ja 
püüda neid lahendada enne 
ülevõtmistähtaja möödumist;

Or. fr
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Muudatusettepanek 10
Liem Hoang Ngoc

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. toetab eriti mõtet liikmesriikide 
parlamentide ja teiste sidusrühmade 
tihedast kaasamisest läbirääkimiste ja 
ülevõtmise protsessi;

3. toetab eriti mõtet liikmesriikide 
parlamentide ja teiste sidusrühmade, nagu 
tööturu osapoolte tihedast kaasamisest 
läbirääkimiste ja ülevõtmise protsessi;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Konstantinos Poupakis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. toetab eriti mõtet liikmesriikide 
parlamentide ja teiste sidusrühmade 
tihedast kaasamisest läbirääkimiste ja
ülevõtmise protsessi;

3. toetab eriti mõtet liikmesriikide 
parlamentide ja teiste sidusrühmade, 
sealhulgas tööturu osapoolte tihedast 
koostööst ja kaasamisest nii läbirääkimiste 
kui ka ülevõtmise protsessi;

Or. el

Muudatusettepanek 12
Konstantinos Poupakis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et oluline on pidada avatud 
dialoogi ja teha tihedamat koostööd 
liikmesriikide parlamentide ja Euroopa 
Parlamendi vahel, et toetada arutelu ning 
liikmesriikidel ülevõtmise käigus tekkivate 
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probleemide põhjalikku arutamist, sest 
direktiivide õige ülevõtmine ja 
rakendamine liikmesriikides on siseturu 
tõhusa toimimise, konkurentsivõime ning 
majandusliku ja sotsiaalse stabiilsuse 
tagamise peamised eeldused ELis;

Or. el

Muudatusettepanek 13
Liem Hoang Ngoc

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni üles korraldama igal 
aastal siseturu foorumit, mis viiks 
omavahel kokku ELi institutsioonide ja 
liikmesriikide esindajad ning teised 
sidusrühmad, et selgemini pühenduda 
siseturu õigusaktide ülevõtmisele, 
kohaldamisele ja jõustamisele;

4. kutsub komisjoni üles korraldama igal 
aastal siseturu foorumit, mis viiks 
omavahel kokku ELi institutsioonide ja 
liikmesriikide esindajad ning teised 
sidusrühmad, nagu tööturu osapooled, et 
selgemini pühenduda siseturu õigusaktide 
ülevõtmisele, kohaldamisele ja 
jõustamisele;

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Morten Løkkegaard

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, et selline siseturu foorum 
oleks oluline koht, kus riikide 
ametiasutused saaksid vahetada parimaid 
tavasid;

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Róża Thun Und Hohenstein, Iliana Ivanova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. palub, et komisjon lisaks korrapäraselt 
siseturu tulemustabelisse põhjalikumat 
teavet siseturu õigusaktide kohaldamise ja 
jõustamise kohta, sealhulgas konkreetsete
turgude tegelikku avatust kajastavate 
näidikute kohta;

5. palub, et komisjon lisaks korrapäraselt 
siseturu tulemustabelisse põhjalikumat 
teavet siseturu õigusaktide kohaldamise ja 
jõustamise kohta, sealhulgas siseturu 
toimimise objektiivsete näitajate kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Liem Hoang Ngoc

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. on seisukohal, et oleks kasulik, kui 
komisjon lisaks korrapäraselt siseturu 
tulemustabelile suunatud teavet ühe või 
mitme konkreetse valdkonna või teksti 
kohta, nagu komisjon on teinud avalike 
hangete lisaga;

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Liem Hoang Ngoc

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. teades, et siseturu tulemustabel 
avaldatakse kaks korda, aga tarbijaturu 
tulemustabel vaid kord aastas, nõuab 

6. nõuab siseturu tulemustabeli ja 
tarbijaturu tulemustabeli üheaegset ja 
sama sagedusega avaldamist, mis 
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siiski nende üheaegset avaldamist, mis 
võimaldaks saada siseturu arengust 
paremat ülevaadet;

võimaldaks saada siseturu arengust parema 
ülevaate ning saavutada nimetatud kahes 
valdkonnas tehtava töö parem 
kooskõlastatus, kuid säilitades nende kahe 
vahendi konkreetsed erijooned;

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Róża Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. teades, et siseturu tulemustabel 
avaldatakse kaks korda, aga tarbijaturu 
tulemustabel vaid kord aastas, nõuab 
siiski nende üheaegset avaldamist, mis 
võimaldaks saada siseturu arengust 
paremat ülevaadet;

6. nõuab siseturu tulemustabeli, SOLVITi 
aruande, kodanike nõuandeteenistuse ja 
tarbijaturu tulemustabeli üheaegset 
avaldamist, et saada terviklik ülevaade 
siseturu arengust;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Malcolm Harbour

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. palub komisjonil otsida uusi 
võimalusi, et kõrvaldada siseturu 
väljakujundamisel veel esinevad 
takistused, võttes muu hulgas kõigi uute 
ELi õigusaktide puhul kasutusele nn 
siseturutesti, millega tagatakse, et uued 
pakutavad meetmed ei kahjustaks 
siseturgu; 

Or. en
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Muudatusettepanek 20
Morten Løkkegaard

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. nõuab, et Euroopa Parlament ja 
komisjon korraldaksid kaks korda aastas 
ürituse, millega tähistatakse uue siseturu 
tulemustabeli käivitamist; arvab, et selline 
üritus parandaks üldsuse teadlikkust 
siseturu tulemustabeli tulemustest ning 
aitaks sellega omakorda suurendada 
survet parema nõuetele vastavuse 
saavutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Malcolm Harbour

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. on seisukohal, et siseturu 
hindamistabel langeb olulisel määral 
kokku komisjoni iga-aastase hinnanguga 
ühenduse õigusaktide kohaldamisele; 
ergutab seepärast komisjoni kasutama 
iga-aastast hindamist strateegilisemalt 
ning keskenduma vertikaalsetele 
poliitikavaldkondadele, mis annaks 
siseturu hindamistabelile parema 
kvalitatiivse analüüsi; 

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Morten Løkkegaard

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. palub komisjonil esitada siseturu 
tulemustabelist lugejasõbralikuma 
kokkuvõtte; teeb ettepaneku avaldada 
kokkuvõte koos siseturu hindamistabeliga 
ning arvab, et see aitaks suurendada 
teadlikkust tulemustabelis seatud 
ülesannetest;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Malcolm Harbour

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. on arvamusel, et siseturu õigusaktide 
tähtaegse ja õige ülevõtmise ning 
õigusaktide endi kvaliteedi vahel on selge 
seos; peab seepärast oluliseks 
ettevalmistavat tööd, sealhulgas kindlat 
kinnipidamist parema õigusloome 
põhimõtetest, igakülgset konsulteerimist 
liikmesriikidega ülevõtmise ja jõustamise 
viiside teemal ning põhjaliku mõju 
hindamise vajalikkust; 

Or. en

Muudatusettepanek 24
Morten Løkkegaard

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8 a (uus)



AM\796578ET.doc 13/18 PE430.618v02-00

ET

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. palub komisjonil luua teatava hulga 
ülevõtmisklastreid, kus riikide 
ametiasutused saaksid vahetada parimaid 
tavasid ning arutada ühiseid probleeme, 
mis tekivad eriti keerukate, täielikku 
ühtlustamist nõudvate õigusaktide 
ülevõtmisel siseriiklikesse õigusaktidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Morten Løkkegaard

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. teeb sellega seoses ettepaneku lisada 
veel ühe näitaja, mis võimaldab teha 
vahet täielikku või minimaalset 
ühtlustamist nõudvatel direktiividel, et 
teha kindlaks, kas direktiivi hilinenud või 
ebaõige ülevõtmine on tingitud direktiivi 
keerukusest;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Róża Thun Und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. nõuab liikmesriikidelt tungivalt 
komisjonile vastavustabelite esitamist 
üksikasjaliku teabega sellest, milliseid 
riiklikke meetmeid on võetud direktiivide 
ülevõtmiseks, et komisjon saaks anda 

10. nõuab liikmesriikidelt tungivalt 
komisjonile vastavustabelite esitamist 
üksikasjaliku teabega sellest, milliseid 
riiklikke meetmeid on võetud direktiivide 
ülevõtmiseks, et komisjon saaks anda 
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täpsemat teavet ülevõtmise kvaliteedi 
kohta; 

täpsemat teavet ülevõtmise kvaliteedi 
kohta; palub komisjonil teha kindlaks 
tähtaegse ja õige ülevõtmise parimad 
tavad ning teavitada neist liikmesriike;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Konstantinos Poupakis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. nõuab liikmesriikidelt tungivalt 
komisjonile vastavustabelite esitamist 
üksikasjaliku teabega sellest, milliseid 
riiklikke meetmeid on võetud direktiivide 
ülevõtmiseks, et komisjon saaks anda 
täpsemat teavet ülevõtmise kvaliteedi 
kohta;

10. nõuab liikmesriikidelt tungivalt 
komisjonile vastavustabelite esitamist 
üksikasjaliku teabega sellest, milliseid 
riiklikke meetmeid on võetud direktiivide 
ülevõtmiseks, et komisjon saaks anda 
täpsemat teavet ülevõtmise kvaliteedi 
kohta; kutsub ka liikmesriike täiustama 
olemasolevaid suuniseid ning parimate 
tavade levitamist, et otsese ja sihipärase 
tegevusega tulla toime ülevõtmisel esineva 
mahajäämusega;  

Or. el

Muudatusettepanek 28
Malcolm Harbour

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. märgib, et rikkumismenetluste liiga 
suur arv näitab selgelt, et liikmesriikidel 
on olnud raskusi õigusaktide teatavate 
aspektide ülevõtmisega; teeb seepärast 
ettepaneku lisada see teave siseturu 
tulemustabelisse ning soovitab komisjonil 
võtta seda arvesse ning kasutada 
hindamise või kehtivate õigusaktide 
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muutmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Róża Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid 
oma riigiasutustes siseturu funktsiooni 
tagades ja tugevdades ergutama tõhusat 
koostööd siseturu eeskirjade 
kohaldamisega seotud riiklike, piirkondlike 
ja kohalike asutuste vahel;

11. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid 
oma riigiasutustes siseturu 
koordineerimise funktsiooni tagades ja 
tugevdades ergutama tõhusat koostööd 
siseturu eeskirjade kohaldamisega seotud 
riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste 
vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Róża Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. rõhutab vajadust riigiteenistujaid ja 
kohtuasutusi siseturu eeskirjade 
küsimustes nõuetekohaselt harida ja 
koolitada;

12. palub liikmesriikidel korraldada 
riigiteenistujatele ja kohtuasutustele 
ühenduse olemasolevate programmide ja 
võrgustike raames korrapäraselt siseturu
eeskirju käsitlevaid koolitusi;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Morten Løkkegaard

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. rõhutab vajadust riigiteenistujaid ja 
kohtuasutusi siseturu eeskirjade 
küsimustes nõuetekohaselt harida ja 
koolitada;

12. rõhutab vajadust anda riigi- ja 
kohaliku omavalituse teenistujatele ning
kohtuasutustele siseturu eeskirjade 
küsimustes nõuetekohast väljaõpet ja 
koolitust;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Malcolm Harbour

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. kutsub komisjoni pidama tööd 
siseturu õigusaktidega katkematuks 
protsessiks, kus järelhindamised peaksid 
etendama olulist osa ning neid tuleks 
kasutada selleks, et selgitada, kas 
õigusaktid on vastavuses esialgse 
mõjuhinnanguga või on neil suurem 
mõju, ning kui soovitud mõju ei ole, 
tegema kindlaks, kuidas õigusakte muuta 
või uuesti sõnastada, et tagada vastavus 
esialgsete eesmärkidega; 

Or. en

Muudatusettepanek 33
Othmar Karas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. on seisukohal, et siseturgu käsitlev 
teave, mida komisjon internetis avaldab, 
on igakülgne, kuid liiga killustatud; 
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kutsub komisjoni koos Euroopa 
ettevõtlusvõrgustikuga looma ja 
tugevdama "Your Europe - Business” 
portaali, mis oleks ühtne elektrooniline 
kontaktpunkt, kuhu on koondatud 
siseturgu käsitlev teave, millega välditakse 
ebavajalikku ja kulukat paralleelsete 
struktuuride loomist ning kasutatakse ära 
võimalik sünergia, eriti seoses 
teenustedirektiivist1 tulenevalt esitatava 
teabega;

Or. de

Muudatusettepanek 34
Othmar Karas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 b. rõhutab Euroopa 
ettevõtlusvõrgustiku juhtrolli tegevuses, 
mille tulemusena VKEd saavad kasutada 
ühisturu pakutavaid võimalusi; toonitab, 
et bürokraatlikud kohustused kulutavad 
palju väärtuslikku ressurssi ning 
takistavad sellega paremini keskendumast 
Euroopa ettevõtlusvõrgustiku peamisele 
ülesandele pakkuda VKEdele kohandatud 
tugiteenust; palub komisjonil kasutada 
senisest rohkem Euroopa 
ettevõtlusvõrgustikku selleks, et levitada 
sihtotstarbelist teavet, ning vähendada 
Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerite 
jaoks bürokraatiat; 

Or. de

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT 
L 376, 27.12.2006, lk 36).
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Muudatusettepanek 35
Konstantinos Poupakis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. arvab, et kahjude tulemuslikumaks 
hüvitamiseks tuleks liikmesriikidel 
komisjoni abiga parandada probleemide 
lahendamise mehhanismide, eriti SOLVITi 
võimekust; kutsub liikmesriike üles 
SOLVITi keskuste võrgustikke veelgi 
tugevdama, eraldades neile täiendavaid 
rahalisi ja inimressursse;

15. arvab, et kahjude tulemuslikumaks 
hüvitamiseks tuleks liikmesriikidel 
komisjoni abiga parandada probleemide 
lahendamise mehhanismide, eriti SOLVITi 
võimekust; rõhutab, et SOLVITi kogemusi 
tuleks võtta arvesse poliitiliste otsuste 
tegemisel riigi ja ELi tasandil, tehes 
vajaduse korral muudatusi struktuuris või 
õigusaktides; kutsub liikmesriike üles 
SOLVITi keskuste võrgustikke veelgi 
tugevdama, eraldades neile täiendavaid 
rahalisi ja inimressursse; 

Or. el

Muudatusettepanek 36
Morten Løkkegaard

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. palub komisjonil võtta vajalikke 
meetmeid, et muuta SOLVITi keskused 
ning probleemide lahendamiseks tasuta 
pakutavad teenused nähtavamaks 
Euroopa ettevõtjatele ja kodanikele;

Or. en


