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Tarkistus 1
Simon Busuttil, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta tukee 
eurooppalaista vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden aluetta ja auttaa osaltaan 
vahvistamaan Euroopan sosiaalisen 
markkinatalouden mallia;

1. korostaa, että sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta tukee 
eurooppalaista vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden aluetta ja auttaa osaltaan 
vahvistamaan Euroopan sosiaalisen 
markkinatalouden mallia; tunnustaa myös, 
että eurooppalaisen vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen 
perustaminen vahvistaa sisämarkkinoita 
ja erityisesti kuluttajansuojaa;

Or. en

Tarkistus 2
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sisämarkkinalainsäädäntö saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, se 
pannaan täytäntöön ja sitä valvotaan
asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti, jotta 
saavutetaan yhdenvertaiset 
toimintaedellytykset ja tehdään EU:sta 
alue, jossa on tosiasiallisesti varmistettu 
vapaa liikkuvuus ja korkea 
kuluttajansuojan taso;

Or.en
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Tarkistus 3
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää ilahduttavana sitä, että 
kansalaisuutta koskevassa vuoden 2010 
kertomuksessa käsitellään myös esteitä, 
joita kansalaiset kohtaavat yrittäessään 
hankkia tavaroita ja palveluja rajojen yli, ja 
annetaan ehdotuksia siitä, miten esteet 
voidaan parhaiten poistaa; suosittelee, että
komissio tekisi riippumattoman
tutkimuksen, jotta voidaan tunnistaa 
20 kaikkein tärkeintä sisämarkkinoihin 
liittyvää tyytymättömyyden ja 
turhautumisen aihetta, joiden kanssa 
kansalaiset joutuvat päivittäin elämään;

2. pitää ilahduttavana sitä, että 
kansalaisuutta koskevassa vuoden 2010 
kertomuksessa käsitellään myös esteitä, 
joita kansalaiset kohtaavat yrittäessään 
hankkia tavaroita ja palveluja rajojen yli, ja 
annetaan ehdotuksia siitä, miten esteet 
voidaan parhaiten poistaa; suhtautuu 
myönteisesti toimiin, jotka Euroopan 
komissio on toteuttanut vastauksena 
Euroopan parlamentin 20. toukokuuta 
2010 kuluttajille ja kansalaisille 
tarkoitettujen yhtenäismarkkinoiden 
toteuttamisesta antamaan 
päätöslauselmaan, jossa pyydettiin 
tekemään riippumaton tutkimus, jotta 
voidaan tunnistaa 20 kaikkein tärkeintä 
sisämarkkinoihin liittyvää 
tyytymättömyyden ja turhautumisen 
aihetta, joiden kanssa kansalaiset joutuvat 
päivittäin elämään;

Or.en

Tarkistus 4
Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
12 artiklassa vahvistetaan yleisesti 
sovellettavana määräyksenä, että 
kuluttajansuoja otetaan huomioon unionin 
muita politiikkoja ja muuta toimintaa 
määriteltäessä ja toteutettaessa; korostaa 
ehdotetun uuden 

3. korostaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
12 artiklassa vahvistetaan yleisesti 
sovellettavana määräyksenä, että 
kuluttajansuoja otetaan huomioon unionin 
muita politiikkoja ja muuta toimintaa 
määriteltäessä ja toteutettaessa; korostaa 
ehdotetun uuden 
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kuluttajanoikeusdirektiivin merkitystä; kuluttajanoikeusdirektiivin merkitystä sekä 
matkapakettidirektiivin, sopimattomia 
kaupallisia menettelyjä koskevan 
direktiivin sekä harhaanjohtavaa ja 
vertailevaa mainontaa koskevan 
direktiivin tulevaa nykyaikaistamista;

Or.en

Tarkistus 5
Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee merkille, että komissio etsii 
lisää keinoja poistaa vapaata liikkuvuutta 
haittaavia esteitä esimerkiksi 
kansalaisuutta koskevassa 
kertomuksessa; korostaa, että on 
ensisijaisen tärkeätä poistaa vapaan 
liikkuvuuden esteet sisämarkkinoilta; 
panee merkille, että täydellinen vapaa 
liikkuvuus antaa kansalaisille 
vaikutusmahdollisuuksia ja entistä 
laajemmat mahdollisuudet työllistyä;

Or.en

Tarkistus 6
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Louis Grech

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toistaa komissiolle kehotuksensa 
hyväksyä "kansalaisten perusoikeuskirjan", 
joka käsittää monia oikeuteen asua ja 
työskennellä kaikkialla unionin alueella 
liittyviä näkökohtia;

4. toistaa1 komissiolle kehotuksensa 
hyväksyä "kansalaisten perusoikeuskirjan", 
joka käsittää monia oikeuteen asua ja 
työskennellä kaikkialla unionin alueella 
liittyviä näkökohtia; korostaa, että on 
varmistettava kansallisten viranomaisten 
laatimien asiakirjojen vastavuoroinen 
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tunnustaminen;
[1] Euroopan parlamentin päätöslauselma 
20. toukokuuta 2010 kuluttajille ja 
kansalaisille tarkoitettujen 
yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta 
(2010/2011(INI).

Or.en

Tarkistus 7
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että tarvitaan joustavat ja 
liikkuvat työmarkkinat ja että on 
kannustettava entistä enemmän 
liikkuvuutta ja vapaata liikkuvuutta 
koskevien oikeuksien käyttöä 
sisämarkkinoilla;

Or.en

Tarkistus 8
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että eurooppalaiset potilaat 
tarvitsevat aitoa liikkuvuutta 
jäsenvaltioiden välisellä terveydenhuollon 
alalla;  kannustaa tukitoimia, joilla 
pyritään edistämään markkinoiden 
yhdentymistä sekä terveydenhoitoalan 
tietojen ja parhaiden tekniikoiden 
levittämistä sisämarkkinoilla;

Or.en
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Tarkistus 9
Pier Antonio Panzeri, Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. korostaa, että on tärkeää panna 
täytäntöön ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annettu direktiivi ja että 
on selvitettävä syyt, miksi sen 
täytäntöönpanossa on ilmennyt tällaisia 
ongelmia jäsenvaltioissa; myöntää, että 
direktiivin täytäntöönpanoa koskevien 
ongelmien ratkaisemisella vaikutetaan 
siihen, että tulevaisuudessa saavutetaan 
menestyksekkäästi tavoite, jonka 
mukaisesti on mahdollista asua ja 
työskennellä missä tahansa Euroopan 
unionin alueella;

Or. en

Tarkistus 10
Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että olisi pikaisesti saatava 
aikaan sopimussuhteiden parempi 
oikeusvarmuus ja oikeudellinen selkeys ja 
mahdollisuus käyttää asianmukaisia, 
kohtuuhintaisia ja tehokkaita 
muutoksenhakumenettelyjä;

5. korostaa, että olisi pikaisesti saatava 
aikaan sopimussuhteiden parempi 
oikeusturva ja oikeudellinen selkeys ja 
mahdollisuus käyttää asianmukaisia, 
kohtuuhintaisia ja tehokkaita 
muutoksenhakumenettelyjä, vaihtoehtoisia 
riitojenratkaisumenettelyitä koskevat 
mekanismit mukaan luettuina;

Or.en
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Tarkistus 11
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että olisi pikaisesti saatava 
aikaan sopimussuhteiden parempi 
oikeusvarmuus ja oikeudellinen selkeys ja 
mahdollisuus käyttää asianmukaisia, 
kohtuuhintaisia ja tehokkaita 
muutoksenhakumenettelyjä;

5. korostaa, että olisi pikaisesti saatava 
aikaan sopimussuhteiden parempi 
oikeusturva ja oikeudellinen selkeys ja 
mahdollisuus käyttää asianmukaisia, 
kohtuuhintaisia ja tehokkaita 
muutoksenhakumenettelyjä, kollektiiviset 
oikeussuojakeinot mukaan luettuina;

Or.en

Tarkistus 12
Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa rajatylittävän oikeusavun 
merkitystä ratkaistaessa petoksiin ja 
sopimattoman liiketoiminnan 
toimintatapoihin liittyviä tapauksia, jotka 
ovat peräisin yhdestä jäsenvaltiosta ja 
joiden kohteena ovat yksilöt, 
kansalaisjärjestöt ja pk-yritykset toisissa 
jäsenvaltioissa;

Or.en

Tarkistus 13
Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil, Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. tukee voimakkaasti komission 
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tavoitetta antaa lainsäädäntöä, jolla 
vähennetään erityisesti pk-yrityksiä 
koskevia yritys- ja liiketoiminnan 
kustannuksia;

Or.en

Tarkistus 14
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannattaa kaikkia aloitteita, joilla 
pyritään tukemaan rajojen yli toimivia pk-
yrityksiä kaikkialla EU:n alueella ja joilla 
kouriintuntuvasti vähennetään 
hallinnollista, taloudellista ja sääntelyyn 
liittyvää taakkaa; pitää ilahduttavana 
maksuviivästysdirektiivin tulevaa 
tarkistamista;

6. kannattaa komission ja jäsenvaltioiden 
yhteisiä aloitteita, joilla pyritään tukemaan 
rajojen yli toimivia pk-yrityksiä kaikkialla 
EU:n alueella ja joilla kouriintuntuvasti 
vähennetään hallinnollista, taloudellista ja 
sääntelyyn liittyvää taakkaa; pitää 
ilahduttavana maksuviivästysdirektiivin 
tulevaa tarkistamista;

Or.en

Tarkistus 15
Olle Schmidt, Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannattaa kaikkia aloitteita, joilla 
pyritään tukemaan rajojen yli toimivia pk-
yrityksiä kaikkialla EU:n alueella ja joilla 
kouriintuntuvasti vähennetään 
hallinnollista, taloudellista ja sääntelyyn 
liittyvää taakkaa; pitää ilahduttavana 
maksuviivästysdirektiivin tulevaa 
tarkistamista;

6. kannattaa kaikkia aloitteita, joilla 
pyritään tukemaan rajojen yli toimivia pk-
yrityksiä kaikkialla EU:n alueella ja joilla 
kouriintuntuvasti vähennetään byrokratiaa, 
jotta kevennetään hallinnollista, 
taloudellista ja sääntelyyn liittyvää 
taakkaa; pitää ilahduttavana 
maksuviivästysdirektiivin tulevaa 
tarkistamista;

Or.en
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Tarkistus 16
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota varmistamaan 
kaikkien esteiden poistamisen sähköisen 
kaupankäynnin kehitykseltä sekä 
lainsäädännön keinoin että muilla tavoilla; 
korostaa, että olisi lisättävä kuluttajien ja 
yritysten luottamusta rajatylittävään 
sähköiseen kaupankäyntiin.

7. kehottaa komissiota varmistamaan,
kuten viimeksi vuoden 2010 
"digitaaliohjelmassa" määriteltiin, 
kaikkien esteiden poistamisen sähköisen 
kaupankäynnin kehitykseltä sekä 
lainsäädännön keinoin että muilla tavoilla; 
korostaa, että olisi lisättävä kuluttajien ja 
yritysten luottamusta rajatylittävään 
sähköiseen kaupankäyntiin myös 
tehostamalla tietoverkkorikosten ja 
väärentämisen torjuntaa; pyytää 
kehittämään kuluttajien oikeuksia 
verkkopalveluiden ja sähköisen 
kaupankäynnin alalla koskevan EU:n 
peruskirjan.

Or.en

Tarkistus 17
Olle Schmidt, Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota varmistamaan 
kaikkien esteiden poistamisen sähköisen 
kaupankäynnin kehitykseltä sekä 
lainsäädännön keinoin että muilla tavoilla; 
korostaa, että olisi lisättävä kuluttajien ja 
yritysten luottamusta rajatylittävään 
sähköiseen kaupankäyntiin.

7. kehottaa komissiota varmistamaan 
kaikkien esteiden poistamisen sähköisen 
kaupankäynnin kehitykseltä sekä 
lainsäädännön keinoin että muilla tavoilla; 
kehottaa ratkaisemaan nopeasti 
kuluttajien verkossa tekemiä ostoksia 
koskevat rajat ylittävät ongelmat, 
erityisesti mitä tulee maksuihin ja rajat 
ylittäviin toimituksiin; korostaa, että olisi 
lisättävä kuluttajien ja yritysten 
luottamusta rajatylittävään sähköiseen 
kaupankäyntiin.
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Or.en


