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Muudatusettepanek 1
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kutsub Euroopa Ülemkogu ja komisjoni 
üles keskenduma „Euroopa poolaasta” 
jooksul rohkem ühtsele turule, mis 
moodustab ELi majandusliku samba; 
rõhutab, et ühtne turg peab olema Euroopa 
Liidu majanduse juhtimise keskmes, 
keskendudes eesmärgile soodustada 
majanduskasvu, tööhõivet ning sotsiaalset 
sidusust, ületades sisemised tasakaalutused 
ning koondades konkurentsivõime 
dünaamika;

1. kutsub Euroopa Ülemkogu ja komisjoni 
üles keskenduma „Euroopa poolaasta” 
jooksul rohkem ühtsele turule, mis 
moodustab ELi majandusliku samba, et 
täielikult ära kasutada teenuste sektori
potentsiaal, kaasata uuenduslike 
projektide rahastamiseks erakapitali, 
ajakohastada standardite väljatöötamine 
ja edendada tõhusat energiakasutust; 
rõhutab, et ühtne turg peab olema Euroopa 
Liidu majanduse juhtimise keskmes, 
keskendudes eesmärgile soodustada 
majanduskasvu, tööhõivet ning sotsiaalset 
sidusust, ületades sisemised tasakaalutused 
ning koondades konkurentsivõime 
dünaamika;

Or. lt

Muudatusettepanek 2
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kutsub Euroopa Ülemkogu ja komisjoni 
üles keskenduma „Euroopa poolaasta” 
jooksul rohkem ühtsele turule, mis 
moodustab ELi majandusliku samba; 
rõhutab, et ühtne turg peab olema Euroopa 
Liidu majanduse juhtimise keskmes, 
keskendudes eesmärgile soodustada 
majanduskasvu, tööhõivet ning sotsiaalset 
sidusust, ületades sisemised tasakaalutused 
ning koondades konkurentsivõime 

1. kutsub Euroopa Ülemkogu ja komisjoni 
üles keskenduma „Euroopa poolaasta” 
jooksul rohkem ühtsele turule, mis 
moodustab ELi majandusliku samba; 
rõhutab, et ühtne turg peab olema Euroopa 
Liidu majandusvalitsuse keskmes, 
keskendudes eesmärgile soodustada 
majanduskasvu, tööhõivet ning sotsiaalset 
sidusust, ületades sisemised tasakaalutused 
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dünaamika; ning suurendades konkurentsivõimet;

Or. de

Muudatusettepanek 3
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kutsub Euroopa Ülemkogu ja komisjoni 
üles keskenduma „Euroopa poolaasta” 
jooksul rohkem ühtsele turule, mis 
moodustab ELi majandusliku samba; 
rõhutab, et ühtne turg peab olema Euroopa 
Liidu majanduse juhtimise keskmes, 
keskendudes eesmärgile soodustada 
majanduskasvu, tööhõivet ning sotsiaalset 
sidusust, ületades sisemised tasakaalutused 
ning koondades konkurentsivõime 
dünaamika;

1. kutsub Euroopa Ülemkogu ja komisjoni 
üles keskenduma „Euroopa poolaasta” 
jooksul rohkem ühtsele turule, mis 
moodustab ELi majandusliku samba; 
rõhutab, et ühtne turg peab olema Euroopa 
Liidu majanduse juhtimise keskmes, 
keskendudes eesmärgile soodustada 
arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat
majanduskasvu, tööhõivet ning sotsiaalset 
sidusust, ületades sisemised tasakaalutused 
ning koondades konkurentsivõime 
dünaamika;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. kiidab heaks, et siseturu potentsiaali 
ärakasutamine seati üheks iga-aastase 
majanduskasvu analüüsi kümnest 
eesmärgist, mis tuleb täita 2012. aastaks;

Or. de
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Muudatusettepanek 5
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. palub, et Euroopa Ülemkogu ja 
komisjon laiendaksid digitaalse ühtse turu 
tõhustamiseks Euroopa poolaastat suure 
läbilaskevõimega lairibaühenduse 
kasutuselevõtu edenemise analüüsile, mis 
hõlmaks turule juurdepääsuga seotud 
kohustuste rakendamist ja tarbijaõiguste 
suurendamist, täielikku teavet lepingu ja 
hinna kohta ning numbri liikuvust; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike lisaks 
sellele üles esitama aruannet meetmete 
rakendamise kohta seoses andmeside 
rändlusteenuste hindade vähendamisega 
2012. aastal ning pilvandmetöötluse, 
asjade interneti, elektronallkirjade ja 
küberjulgeoleku valdkonnas võetud 
meetmete kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. palub, et komisjon kaasaks iga-
aastase majanduskasvu analüüsi ühtse 
turu akti 12 esmatähtsat meedet, mis 
peavad olema võetud 2012. aastaks;

Or. de
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Muudatusettepanek 7
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 1 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 d. palub liikmesriikidel viia teenuste 
sektoris vastavalt komisjoni soovitustele 
läbi täiendavaid reforme, kõrvaldades 
eelkõige põhjendamatud takistused 
vabakutselisena tegutsemises, 
jaekaubanduses ja võrgutööstuses, ning 
parandada ettevõtjate jaoks 
raamtingimusi, vähendades 
riigihankelepingute sõlmimisega 
kaasnevat bürokraatiat ja suurendades 
läbipaistvust;

Or. de

Muudatusettepanek 8
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 1 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 e. palub komisjonil juhtida nende 
liikmesriikide tähelepanu, kes ei ole 
riiklike reformikavade põhjal ELi 
vahendeid optimaalselt kasutanud, 
konkreetselt sellele, millistes 
valdkondades neil on veel kasutamata 
potentsiaali;

Or. de

Muudatusettepanek 9
Rafał Trzaskowski
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Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles esitama iga aasta 
jaanuaris eelneva „Euroopa poolaasta” 
tulemused ning iga-aastase majanduskasvu 
analüüsi kõikidele asjakohastele 
parlamendikomisjonidele, kaasa arvatud 
siseturu küsimuste eest vastutavale 
komisjonile;

2. on seisukohal, et Euroopa Parlamendi 
roll seoses Euroopa poolaastaga vajaks 
kiiret selgitamist ning et majandusliku 
dialoogi eesmärk peaks olema menetluse 
demokraatliku legitiimsuse tugevdamine 
asjakohase parlamentaarse kontrolli abil; 
kutsub komisjoni üles esitama iga aasta 
jaanuaris eelneva „Euroopa poolaasta” 
tulemused ning iga-aastase majanduskasvu 
analüüsi kõikidele asjakohastele 
parlamendikomisjonidele, kaasa arvatud 
siseturu küsimuste eest vastutavale 
komisjonile;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles esitama iga aasta 
jaanuaris eelneva „Euroopa poolaasta” 
tulemused ning iga-aastase majanduskasvu 
analüüsi kõikidele asjakohastele 
parlamendikomisjonidele, kaasa arvatud 
siseturu küsimuste eest vastutavale 
komisjonile;

2. kutsub komisjoni üles esitama iga aasta 
jaanuaris eelneva „Euroopa poolaasta” 
tulemused ning iga-aastase majanduskasvu 
analüüsi kõikidele asjakohastele 
parlamendikomisjonidele, kaasa arvatud 
siseturu küsimuste eest vastutavale 
komisjonile, kaasates mõlemasse 
nimetatud menetlusse ka üksikasjalikud 
komisjoni ülesanded;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Malcolm Harbour
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Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni üles andma igal aastal 
hinnangut ühtse turu rakendamisele 
liikmesriikide poolt nende riiklike 
reformikavade raames;

4. kutsub komisjoni üles andma igal aastal 
hinnangut ühtse turu rakendamisele 
liikmesriikide poolt nende riiklike 
reformikavade raames ning uurima sellega 
seoses ülevõtmise valdkonnas tehtud 
edusamme ja rakendamisjärgseid 
aruandeid;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub nõukogu ja komisjoni üles 
laiendama „Euroopa poolaasta” 
reguleerimisala, kasutades selliseid 
instrumente nagu siseturu tulemustabel 
ning ühtse turu aktis sisalduvad 
soovitatavad meetmed;

5. kutsub komisjoni üles siduma Euroopa 
poolaastat veelgi süsteemipärasemalt 
käimasolevate ELi algatuste ja ühtse turu 
akti siseturu tulemustabeliga, et arvestada
ühtse turu väljakujundamisega täies 
ulatuses ja tagada Euroopa 
majanduspoliitika järjepidevus;

Or. de

Muudatusettepanek 13
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub nõukogu ja komisjoni üles 
laiendama „Euroopa poolaasta” 
reguleerimisala, kasutades selliseid 

5. kutsub nõukogu ja komisjoni üles 
laiendama „Euroopa poolaasta” 
reguleerimisala, kasutades selliseid 
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instrumente nagu siseturu tulemustabel 
ning ühtse turu aktis sisalduvad 
soovitatavad meetmed;

instrumente nagu siseturu tulemustabel 
ning ühtse turu aktis sisalduvad 
soovitatavad meetmed ja rakendades ühtse 
turu aktis sätestatud 12 prioriteetset 
vahendit;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et Euroopa poolaasta 
rakendamisel tuleb arvesse võtta Euroopa 
2020. aasta strateegiat; rõhutab, et ühtse 
turu akti raamistikku kaasatud algatused 
peavad olema kooskõlas Euroopa 2020. 
aasta strateegia seitsme juhtalgatuse ja 
nende eesmärkidega ning aitama 
saavutada arukat, jätkusuutlikku ja 
kaasavat majanduskasvu;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. palub nõukogul ja komisjonil lisaks 
sellele laiendada Euroopa poolaasta 
kohaldamisala, et parandada ELi 
tarbijapoliitika ratsionaliseerimist ja 
integreerimist ning kasutada tõhusamalt 
selliseid vahendeid nagu tarbijate 
tulemustabel, mis aitaks mõõta ELi 
õigusaktide, näiteks tarbijaõigusi, 
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tarbijakrediiti ja ebaausaid 
kaubandustavasid käsitlevate direktiivide 
positiivset mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles suurendama 
toetust väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele, mis iga-aastase 
majanduskasvu analüüsi kohaselt 
moodustavad ühtse turu majanduse 
selgroo.

6. kutsub komisjoni üles, võttes arvesse eri 
riikide edusamme ELi peamiste 
eesmärkide saavutamisel, suurendama 
toetust väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele, mis iga-aastase 
majanduskasvu analüüsi kohaselt 
moodustavad ühtse turu majanduse 
selgroo, ning kõrvaldama meetmete paketi 
abil ELis kehtivate eeskirjade erinevustest 
põhjustatud tõkked, mida VKEd peavad 
rahastamisele juurdepääsemiseks 
ületama.

Or. lt

Muudatusettepanek 17
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles suurendama 
toetust väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele, mis iga-aastase 
majanduskasvu analüüsi kohaselt 
moodustavad ühtse turu majanduse 
selgroo.

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
eelkõige Euroopa väikeettevõtlusalgatuse 
„Small Business Act” täieliku 
rakendamise abil suurendama toetust 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele, mis iga-aastase 
majanduskasvu analüüsi kohaselt 
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moodustavad ühtse turu majanduse 
selgroo.

Or. de

Muudatusettepanek 18
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles suurendama 
toetust väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele, mis iga-aastase 
majanduskasvu analüüsi kohaselt 
moodustavad ühtse turu majanduse 
selgroo.

6. kutsub komisjoni üles suurendama 
toetust väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele, mis iga-aastase 
majanduskasvu analüüsi kohaselt 
moodustavad ühtse turu majanduse 
selgroo; kutsub komisjoni tungivalt üles
võtma tõhusaid meetmeid selleks, et 
parandada rahastamisvahendite 
kättesaadavust VKEdele ja uutele 
innovaatilistele ettevõtjatele, tagada 
parem ELi ettevõtluskeskkond, lihtsustada 
menetlusi ja vähendada ühtsel turul 
tegutsevate ettevõtjate halduskoormust.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles suurendama 
toetust väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele, mis iga-aastase 
majanduskasvu analüüsi kohaselt 
moodustavad ühtse turu majanduse 
selgroo.

6. kutsub komisjoni üles suurendama 
toetust väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele, mis iga-aastase
majanduskasvu analüüsi kohaselt 
moodustavad ühtse turu majanduse 
selgroo; toetab sellega seoses ELi 
riigihankeid käsitlevate eeskirjade 
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läbivaatamist, et edendada ühtse turu 
arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat 
majanduskasvu, ergutades innovaatilisi 
piiriüleseid hankeid ja tagades VKEdele 
õigusaktide lihtsustamise, suurema 
läbipaistvuse ja õigusselguse.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on seisukohal, et ühtse turu 
taaskäivitamine ja eelkõige ühtse turu akti 
rakendamine on põhilised tingimused 
selleks, et saavutada 2020. aastaks 
Euroopa jätkusuutlik majanduskasv; on 
seisukohal, et Euroopa konkurentsivõime 
tagamiseks maailma tasandil on vaja kohe 
parandada muu hulgas selliste tähtsate 
valdkondade nagu teenuste sektori, 
riigihangete, teadusuuringute, 
innovatsiooni, hariduse, energia ja e-
kaubanduse olukorda.

Or. en


