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Tarkistus 1
Louis Grech

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. toteaa, että nykyinen äkillinen 
laskusuhdanne ja protektionististen 
talouspoliittisten asenteiden paluu 
jäsenvaltioihin ovat vaarantaneet eräät 
Euroopan yhdentymiskehityksen 
näkyvimmät saavutukset; katsoo, että 
komission ehdotuksella julistaa vuosi 
2013 Euroopan kansalaisten 
teemavuodeksi olisi pyrittävä puuttumaan 
EU:n sosioekonomisiin ongelmiin ja 
edistettävä sellaisia markkinoita, jotka 
ovat kansalaisten palveluksessa;

Or. en

Tarkistus 2
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon Krakovassa 3. ja 
4. lokakuuta 2011 pidetyn ensimmäisen 
sisämarkkinafoorumin tulokset sekä 
erityisesti Krakovan julistuksen, jossa 
tuotiin esiin kansalaisten päivittäisessä 
elämässään kohtaamat ongelmat ja 
korostettiin toimia, joihin on ryhdyttävä 
näiden ongelmien poistamiseksi;

Or. pl
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Tarkistus 3
Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. ilmaisee olevansa tyytyväinen komission 
katsaukseen ja toistaa, että sisämarkkinat 
voidaan toteuttaa täydellisesti ainoastaan 
poistamalla esteet, joita vielä on 
henkilöiden, tavaroiden, palvelujen ja 
pääomien vapaan liikkuvuuden tiellä, ja 
että näin EU:n kansalaisille ja yrityksille 
tarjotaan konkreettisia etuja;

1. ilmaisee olevansa tyytyväinen komission 
katsaukseen ja toistaa, että sisämarkkinat 
voidaan toteuttaa täydellisesti ainoastaan 
poistamalla esteet, joita vielä on 
henkilöiden, tavaroiden, palvelujen ja 
pääomien vapaan liikkuvuuden tiellä, ja 
että näin EU:n kansalaisille ja yrityksille 
tarjotaan konkreettisia etuja; huomauttaa 
kuitenkin, että tällaista taloudellista 
yhdentymistä ei saa missään tapauksessa 
toteuttaa tai sen ei saa antaa kehittyä 
työntekijöiden, työntekijöiden oikeuksien, 
sosiaalilainsäädännön, jotka EU:ta 
kehotetaan säilyttämään, tai ympäristön 
kustannuksella;

Or. el

Tarkistus 4
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. ilmaisee olevansa tyytyväinen
komission katsaukseen ja toistaa, että 
sisämarkkinat voidaan toteuttaa 
täydellisesti ainoastaan poistamalla 
rajatylittävät esteet, joita vielä on 
henkilöiden, tavaroiden, palvelujen ja 
pääomien vapaan liikkuvuuden tiellä, ja 
että näin EU:n kansalaisille ja yrityksille 
tarjotaan konkreettisia etuja;

1. panee merkille komission katsauksen ja 
toteaa, että sisämarkkinat voidaan toteuttaa 
täydellisesti ainoastaan poistamalla 
asteittain perusteettomat rajatylittävät
esteet, joita vielä on henkilöiden, 
tavaroiden, palvelujen ja pääomien vapaan 
liikkuvuuden tiellä;

Or. de
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Tarkistus 5
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. ilmaisee olevansa tyytyväinen komission 
katsaukseen ja toistaa, että sisämarkkinat 
voidaan toteuttaa täydellisesti ainoastaan 
poistamalla rajatylittävät esteet, joita vielä 
on henkilöiden, tavaroiden, palvelujen ja 
pääomien vapaan liikkuvuuden tiellä, ja 
että näin EU:n kansalaisille ja yrityksille 
tarjotaan konkreettisia etuja;

1. ilmaisee olevansa tyytyväinen komission 
katsaukseen ja toistaa, että sisämarkkinat 
voidaan toteuttaa täydellisesti ainoastaan 
poistamalla esteet, joita vielä on 
henkilöiden, tavaroiden, palvelujen ja 
pääomien vapaan liikkuvuuden tiellä, ja 
että näin EU:n kansalaisille ja yrityksille 
tarjotaan konkreettisia etuja;

Or. en

Tarkistus 6
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa eritoten, että on tärkeää 
poistaa EU:n kansalaisten vapaan 
liikkuvuuden tiellä olevat esteet muun 
muassa varmistamalla, että kansalaiset 
nauttivat erilaisista kansalaisten elämään 
liittyvistä EU-oikeuksista missä tahansa 
jäsenvaltiossa, johon he matkustavat; 
toteaa, että tämä on erityisen tärkeää 
työntekijöiden ja ammattihenkilöiden 
vapaan liikkuvuuden ja siten 
sisämarkkinoiden loppuunsaattamisen 
kannalta;

Or. en



PE478.326v01-00 6/30 AM\885270FI.doc

FI

Tarkistus 7
Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota panemaan 
täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 174 artiklan etenkin 
saaristo- ja vuoristoalueiden kohdalla, 
sillä niiden asukkailla on huonommat 
mahdollisuudet saada terveydenhuoltoa, 
työtä ja koulutusta kuin suurissa 
kaupungeissa asuvilla kansalaisilla; 
kehottaa komissiota pyrkimään 
ponnekkaammin varmistamaan, että 
saaristo- ja vuoristoalueille saadaan 
laajakaistayhteydet, sekä panemaan 
täytäntöön kaikki tarvittavat politiikat, 
joilla taataan oikeuksien hyödyntäminen 
väestökadon estämiseksi kyseisiltä 
alueilta;

Or. it

Tarkistus 8
Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. on erittäin tyytyväinen komission 
sitoumukseen esittää ammattipätevyyden 
nopeampaa ja vähemmän byrokraattista 
tunnustamista koskeva säädösehdotus 
vuoteen 2012 mennessä; pitää tässä 
ensisijaisen tärkeänä mahdollisuutta 
hakea sähköisesti ammattipätevyyden 
tunnustamista;

Or. en
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Tarkistus 9
Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. muistuttaa, että eläkeoikeuksien 
siirrettävyys EU:n jäsenvaltiosta toiseen 
on tärkeää, sillä tämän mahdollisuuden 
puuttuminen on edelleen merkittävä 
tekijä, joka estää kansalaisia 
harjoittamasta oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen;

Or. en

Tarkistus 10
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. toistaa painokkaasti olevansa 
vakuuttunut yhden luukun 
tietopalvelupisteiden tärkeydestä; on 
erittäin tyytyväinen komission 
pyrkimyksiin luoda yhden luukun 
sähköinen tietoportaali sekä komission 
pyrkimyksiin jatkuvasti virtaviivaistaa 
tietoa; kehottaa komissiota 
vauhdittamaan pyrkimyksiä perustaa 
kaikkiin jäsenvaltioihin fyysisiä yhden 
luukun tietopalvelupisteitä, joilla on 
asianmukaiset resurssit; ehdottaa, että 
yhden luukun tietopalvelupisteet 
sijoitettaisiin komission eri EU:n 
jäsenvaltioissa olevien edustustojen 
yhteyteen;

Or. en
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Tarkistus 11
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. toteaa, että merkittävimpiä esteitä 
Euroopan unionissa ovat edelleen 
hallinnolliset rasitukset; kehottaa 
komissiota etsimään tehokkaampia 
ratkaisuja kartoittamalla jatkuvasti sitä, 
millaisia esteitä tai pullonkauloja 
kansalaiset kohtaavat valtioiden rajat 
ylittävissä hallinnollisissa prosesseissa 
asioidessaan joko suoraan tai paikallisten 
hallintoviranomaisten kautta, sekä 
poistamaan nämä esteet ja pullonkaulat;

Or. en

Tarkistus 12
Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
1 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 f. toteaa, että liikkuessaan vapaasti 
Euroopan unionin alueella kansalaiset 
kohtaavat kielivaikeuksia, kun he asioivat 
kansallisten tuomioistuinten, elinten ja 
hallinnon kanssa; kehottaa komissiota 
tarjoamaan konkreettisia ja 
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja, joiden 
avulla kansalaiset pääsevät tästä 
huomattavasta ongelmasta, asettamatta
kuitenkaan huomattavaa taakkaa 
jäsenvaltioiden viranomaisille;

Or. en
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Tarkistus 13
Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
1 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 g. panee tyytyväisenä merkille 
komission toimet sen varmistamiseksi, että 
lentomatkustajat tuntevat oikeutensa ja 
voivat käyttää niitä etenkin silloin, kun 
lento myöhästyy merkittävästi tai se 
peruutetaan; kehottaa komissiota 
jatkamaan lentomatkustajien oikeuksien 
tilanteen valvomista EU:ssa ja 
ehdottamaan ja toteuttamaan asiassa 
tehokkaita toimia; suhtautuu myönteisesti 
komission aikomukseen tarkistaa 
matkustajille heidän lennolle pääsynsä 
epäämisen sekä lentojen peruuttamisen 
tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta 
annettavaa korvausta ja apua koskevista 
yhteisistä säännöistä annettua asetusta 
(EY) N:o 261/2004; kehottaa komissiota 
välttämään lisäviivytyksiä 
valmismatkadirektiivin tarkistamisessa;

Or. en

Tarkistus 14
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
1 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 h. tukee komission pyrkimystä esittää 
aiemmin toisessa jäsenvaltiossa 
rekisteröityjen moottoriajoneuvojen 
rekisteröintiä koskeva ehdotus, sillä tämä 
vähentää uudelleenrekisteröintiin liittyvää 
raskasta byrokratiaa ja näin vältetään se, 
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että rekisteröintivero on maksettava 
kahteen kertaan; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että tätä koskeva 
lainsäädäntöehdotus esitetään vuonna 
2012;

Or. en

Tarkistus 15
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
1 i kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 i. on tyytyväinen komission ehdotuksiin 
helpottaa terveydenhuoltopalvelujen 
saatavuutta asuinjäsenvaltionsa 
ulkopuolella oleskelevien kansalaisten 
mielenrauhan turvaamiseksi sekä 
parantaa terveydenhuoltopalvelujen 
laatua ja kaikkien EU:n kansalaisten 
mahdollisuuksia hyödyntää niitä;

Or. en

Tarkistus 16
Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja 
sisämarkkinoiden 20:tä suurinta ongelmaa 
käsittelevät komission julkaisut, joissa 
nostetaan esiin sisämarkkinoita koskevassa 
tiedottamisessa ja lainsäädännössä sekä 
niiden täytäntöönpanossa yhä edelleen 
olevat puutteet mutta myös kansalaisten 
vastahakoisuus ja heidän 

2. panee merkille kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja 
sisämarkkinoiden 20:tä suurinta ongelmaa 
käsittelevät komission julkaisut, joissa 
nostetaan esiin sisämarkkinoita koskevassa 
tiedottamisessa ja lainsäädännössä sekä 
niiden täytäntöönpanossa yhä edelleen 
olevat puutteet sekä kansalaisten 
turhautuneisuus siihen, että he eivät saa 
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tietämättömyytensä omista oikeuksistaan
sisämarkkinoilla;

riittävästi tietoa eivätkä näin pysty 
tehokkaasti käyttämään oikeuksiaan 
sisämarkkinoilla; kehottaa komissiota 
korjaamaan nämä puutteet;

Or. en

Tarkistus 17
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja 
sisämarkkinoiden 20:tä suurinta ongelmaa 
käsittelevät komission julkaisut, joissa 
nostetaan esiin sisämarkkinoita koskevassa 
tiedottamisessa ja lainsäädännössä sekä 
niiden täytäntöönpanossa yhä edelleen 
olevat puutteet mutta myös kansalaisten 
vastahakoisuus ja heidän 
tietämättömyytensä omista oikeuksistaan 
sisämarkkinoilla;

2. panee merkille kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja 
sisämarkkinoiden 20:tä suurinta ongelmaa 
käsittelevät komission julkaisut, joissa 
nostetaan esiin sisämarkkinoita koskevassa 
tiedottamisessa ja lainsäädännössä sekä 
niiden täytäntöönpanossa yhä edelleen 
olevat puutteet mutta myös kansalaisten 
vastahakoisuus ja heidän 
tietämättömyytensä omista oikeuksistaan 
sisämarkkinoilla; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan kansalaisille 
tiedottamista oikeuksista, joita heillä on 
sisämarkkinoiden ansiosta, ja sitoutuu 
tekemään samoin;

Or. en

Tarkistus 18
Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja 
sisämarkkinoiden 20:tä suurinta ongelmaa 

2. panee merkille kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja 
sisämarkkinoiden 20:tä suurinta ongelmaa 
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käsittelevät komission julkaisut, joissa 
nostetaan esiin sisämarkkinoita 
koskevassa tiedottamisessa ja 
lainsäädännössä sekä niiden 
täytäntöönpanossa yhä edelleen olevat 
puutteet mutta myös kansalaisten 
vastahakoisuus ja heidän
tietämättömyytensä omista oikeuksistaan 
sisämarkkinoilla;

käsittelevät komission julkaisut, joissa 
nostetaan esiin vaikeudet tietojen 
ymmärtämisessä ja omaksumisessa sekä
EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon 
viivästykset mutta myös kuluttajien ja
yritysmaailman tietämättömyys omista
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan
sisämarkkinoilla;

Or. fr

Tarkistus 19
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota nostamaan 
digitaalisten sisämarkkinoiden kehitys 
ensisijaiseksi tavoitteeksi, jotta kuluttajat 
voivat hyötyä tavaroiden ja palvelujen 
nykyistä kilpailukykyisemmästä 
tarjonnasta;

Or. en

Tarkistus 20
Louis Grech

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että nyt kun komissio on 
kartoittanut sisämarkkinoihin liittyvät 
ongelmat, sen olisi siirryttävä seuraavaan 
loogiseen vaiheeseen eli lujittamiseen ja 
ratkaisujen etsimiseen sisämarkkinoiden 
tehokkaalle täytäntöönpanolle, jotta EU:n 
kansalaisten tuki saadaan takaisin; on 
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tyytyväinen komission työhön, kun se 
kartoitti 20:tä sisämarkkinoiden suurinta 
ongelmaa parlamentin 20. toukokuuta 
2010 antaman päätöslauselman1

mukaisesti, ja pitää tätä hyödyllisenä 
ensiaskeleena; kehottaa komissiota 
esittämään "20 merkittävintä ratkaisua" 
näihin turhautumista aiheuttaviin 
ongelmiin, kuten Krakovassa pidetyssä 
sisämarkkinafoorumissa ehdotettiin; 
_____________
1 P7_TA(2010)0186 ("Grechin mietintö").

Or. en

Tarkistus 21
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. katsoo, että toisen jäsenvaltion 
alueelle sijoittautuvien EU:n kansalaisten 
mahdollisuuksia käyttää pankkipalveluita 
olisi edelleen parannettava; kehottaa 
komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 
lainsäädäntötoimiin sen varmistamiseksi, 
että kaikilla EU:n kansalaisilla on 
mahdollisuus käyttää perusmaksutiliä;
korostaa tarvetta parantaa pankkien 
perimien maksujen avoimuutta; 

Or. en

Tarkistus 22
Louis Grech

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. muistuttaa, että vuoden 2011 
sisämarkkinafoorumissa kyettiin 
menestyksekkäästi tarkastelemaan 
sisämarkkinoiden edistymistä, ja sen 
avulla kansalaisia askarruttavat seikat 
saatiin etualalle; kehottaa komissiota 
jatkamaan tätä käytäntöä ja arvioimaan 
jatkuvasti tilannetta sisämarkkinoilla 
pitämällä sisämarkkinafoorumin kuuden 
kuukauden välein ja täydentämällä tätä 
yksittäisiin jäsenvaltioihin vuosittain 
tehtävillä vierailuilla, joiden tarkoitus on 
arvioida ja edistää niiden markkinoita;

Or. en

Tarkistus 23
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. painottaa, että rajatylittäviin 
tilanteisiin sovellettavat monimutkaiset 
verotukselliset määräykset yhdessä 
kaksinkertaisen verotuksen kanssa 
johtavat siihen, että kansalaisilla ei ole 
halukkuutta liikkua rajojen yli; tukee 
komission pyrkimyksiä poistaa tällaiset 
verotukselliset esteet ja katsoo, että 
autojen rekisteröintiin olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota;

Or. en

Tarkistus 24
Louis Grech
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Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. on tyytyväinen komission tekemään 
työhön ja sen osoittamaan sitoutumiseen 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 
täytäntöönpanemiseksi; kehottaa 
komissiota varmistamaan ensisijaisten 
toimien tehokkaan täytäntöönpanon ja 
samalla kehittämään toista aloitteiden 
sarjaa pantavaksi täytäntöön 
myöhemmin;

Or. en

Tarkistus 25
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. korostaa, että EU:n kansalaisten 
liikkuvuutta voitaisiin parantaa 
tiedottamalla kansalaisille paremmin 
siitä, miten he voivat käyttää sosiaalisia 
oikeuksiaan muissa jäsenvaltioissa; on 
erittäin tyytyväinen komission aloitteeseen 
kehittää uusi sähköinen järjestelmä 
sosiaaliturvatietojen vaihtamiseksi ja 
kehottaa tiivistämään yhteistyötä 
kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien 
kesken;

Or. en

Tarkistus 26
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
2 e kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 e. korostaa, että kansalaisilla olisi oltava 
nykyistä paremmat mahdollisuudet 
käyttää rajatylittäviä 
terveydenhuoltopalveluja; korostaa, että 
tässä direktiivin 2011/24/EU 
asianmukainen ja oikea-aikainen 
täytäntöönpano on äärimmäisen tärkeää; 
kehottaa komissiota edistämään 
etälääketiedettä ja terveydenhuollon 
sähköisiä palveluja ja tukee 
kokeiluhankkeita, joiden avulla pyritään 
siihen, että EU:n kansalaiset voisivat 
tarkastella terveystietojaan sähköisesti; on 
erittäin tyytyväinen komission 
aikomukseen antaa suositus 
potilastietoihin sovellettavista 
vähimmäisvaatimuksista, jotta voidaan 
varmistaa, että potilasasiakirjat ovat 
yhteentoimivia, ja varmistaa näin hoidon 
jatkuvuus; 

Or. en

Tarkistus 27
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
2 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 f. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tiedottamaan EU:n kansalaisille 
paremmin heidän rajatylittävään 
terveydenhuoltoon liittyvistä 
oikeuksistaan ja antamaan tietoa siitä, 
miten näitä oikeuksia käytännössä voi 
käyttää, etenkin kulujen korvaamiseen 
liittyen, sekä tekemään kansalaisille 
tutuksi etälääketieteen ja 
terveydenhuollon sähköisiä palveluja;

Or. en
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Tarkistus 28
Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Solvit-verkoston kaltaiset 
vaihtoehtoiset riidanratkaisujärjestelmät 
ovat osoittautuneet tehokkaiksi 
ratkaistaessa kansalaisia koskettavia 
kysymyksiä, kuten ammattipätevyyden 
tunnustamista ja liikkuvien työntekijöiden 
eläkeoikeuksien siirrettävyyttä, mutta että 
vaihtoehtoinen riidanratkaisu Euroopassa 
on edelleen suuressa määrin hajanaista; 
kehottaa komissioita varmistamaan, että 
vaihtoehtoista riidanratkaisua ja 
ryhmäkannetta koskeva EU:n lainsäädäntö 
on valmis vuoteen 2012 mennessä;

3. muistuttaa tehokkaiden 
oikeussuojamekanismien tärkeydestä, 
sillä niiden avulla varmistetaan, että 
kuluttajat voivat puolustaa oikeuksiaan;
korostaa, että Solvit-verkoston kaltaiset 
vaihtoehtoiset riidanratkaisujärjestelmät 
ovat osoittautuneet tehokkaiksi 
ratkaistaessa kansalaisia koskettavia 
kysymyksiä, kuten ammattipätevyyden 
tunnustamista ja liikkuvien työntekijöiden 
eläkeoikeuksien siirrettävyyttä, mutta että 
vaihtoehtoinen riidanratkaisu Euroopassa 
on edelleen suuressa määrin hajanaista; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
vaihtoehtoista riidanratkaisua ja 
ryhmäkannetta koskeva suunnitteilla oleva
EU:n lainsäädäntö on valmis vuoteen 2012 
mennessä; korostaa, että hyväksytyillä 
välineillä olisi parannettava kuluttajien 
oikeussuojakeinoja silloin, kun ostetaan 
tavaroita tai palveluja rajojen yli;

Or. en

Tarkistus 29
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Solvit-verkoston kaltaiset 
vaihtoehtoiset riidanratkaisujärjestelmät 
ovat osoittautuneet tehokkaiksi 
ratkaistaessa kansalaisia koskettavia 

3. korostaa, että Solvit-verkoston kaltaiset 
vaihtoehtoiset riidanratkaisujärjestelmät 
ovat osoittautuneet tehokkaiksi 
ratkaistaessa kansalaisia koskettavia 
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kysymyksiä, kuten ammattipätevyyden 
tunnustamista ja liikkuvien työntekijöiden 
eläkeoikeuksien siirrettävyyttä, mutta että 
vaihtoehtoinen riidanratkaisu Euroopassa 
on edelleen suuressa määrin hajanaista; 
kehottaa komissioita varmistamaan, että 
vaihtoehtoista riidanratkaisua ja 
ryhmäkannetta koskeva EU:n lainsäädäntö 
on valmis vuoteen 2012 mennessä;

kysymyksiä, kuten ammattipätevyyden 
tunnustamista ja liikkuvien työntekijöiden 
eläkeoikeuksien siirrettävyyttä, mutta että 
vaihtoehtoinen riidanratkaisu Euroopassa 
on edelleen suuressa määrin hajanaista; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
vaihtoehtoista riidanratkaisua ja 
ryhmäkannetta koskeva EU:n lainsäädäntö 
on valmis vuoteen 2012 mennessä;
korostaa, että kansalaisille olisi 
tiedotettava paremmin tällaisista 
oikeussuojamekanismeista ja 
ongelmanratkaisuvälineistä, jotta 
varmistetaan kansalaisten oikeuksien 
toteutuminen sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 30
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Solvit-verkoston kaltaiset 
vaihtoehtoiset riidanratkaisujärjestelmät 
ovat osoittautuneet tehokkaiksi 
ratkaistaessa kansalaisia koskettavia 
kysymyksiä, kuten ammattipätevyyden 
tunnustamista ja liikkuvien työntekijöiden 
eläkeoikeuksien siirrettävyyttä, mutta että 
vaihtoehtoinen riidanratkaisu Euroopassa 
on edelleen suuressa määrin hajanaista; 
kehottaa komissioita varmistamaan, että 
vaihtoehtoista riidanratkaisua ja 
ryhmäkannetta koskeva EU:n 
lainsäädäntö on valmis vuoteen 2012 
mennessä;

3. korostaa, että Solvit-verkoston kaltaiset 
vaihtoehtoiset riidanratkaisujärjestelmät 
ovat osoittautuneet tehokkaiksi 
ratkaistaessa kansalaisia koskettavia 
kysymyksiä, kuten ammattipätevyyden 
tunnustamista ja liikkuvien työntekijöiden 
eläkeoikeuksien siirrettävyyttä, mutta että 
vaihtoehtoinen riidanratkaisu Euroopassa 
on edelleen suuressa määrin hajanaista; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
vaihtoehtoista riidanratkaisua ja 
verkkovälitteistä 
riidanratkaisujärjestelmää koskevaa EU:n 
lainsäädäntöä ehdotetaan vuoteen 2012 
mennessä;

Or. en
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Tarkistus 31
Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Solvit-verkoston kaltaiset 
vaihtoehtoiset riidanratkaisujärjestelmät 
ovat osoittautuneet tehokkaiksi
ratkaistaessa kansalaisia koskettavia
kysymyksiä, kuten ammattipätevyyden 
tunnustamista ja liikkuvien työntekijöiden 
eläkeoikeuksien siirrettävyyttä, mutta että 
vaihtoehtoinen riidanratkaisu Euroopassa 
on edelleen suuressa määrin hajanaista; 
kehottaa komissioita varmistamaan, että
vaihtoehtoista riidanratkaisua ja 
ryhmäkannetta koskeva EU:n 
lainsäädäntö on valmis vuoteen 2012 
mennessä;

3. korostaa, että Solvit-verkosto on 
osoittautunut tehokkaaksi ratkaistaessa 
ammattipätevyyden tunnustamiseen,
liikkuvien työntekijöiden eläkeoikeuksien 
siirrettävyyteen ja EU:n kansalaisten 
vapaaseen liikkumis- ja oleskeluoikeuteen
liittyviä kysymyksiä; huomauttaa 
kuitenkin, että vaihtoehtoinen 
riidanratkaisu Euroopassa on edelleen 
suuressa määrin hajanaista; kannattaa 
kuluttajaongelmien nopeaa ja edullista 
ratkaisemista tuomioistuinten 
ulkopuolella EU:ssa ja on siksi 
tyytyväinen tuleviin vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenettelyjä ja 
verkkovälitteistä 
riidanratkaisujärjestelmää koskeviin 
lainsäädäntöaloitteisiin sekä 
välityspalvelujen laajemman käytön 
edistämiseen vuoteen 2013 mennessä;

Or. en

Tarkistus 32
Louis Grech

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Solvit-verkoston kaltaiset 
vaihtoehtoiset riidanratkaisujärjestelmät 
ovat osoittautuneet tehokkaiksi
ratkaistaessa kansalaisia koskettavia 
kysymyksiä, kuten ammattipätevyyden 
tunnustamista ja liikkuvien työntekijöiden 
eläkeoikeuksien siirrettävyyttä, mutta että 

3. korostaa, että vuosien mittaan Solvit-
verkosto ja vaihtoehtoiset 
riidanratkaisujärjestelmät ovat 
osoittautuneet yksinkertaisiksi, nopeiksi ja 
kustannustehokkaiksi ratkaistaessa 
kansalaisia koskettavia kysymyksiä, kuten 
ammattipätevyyden tunnustamista ja 
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vaihtoehtoinen riidanratkaisu Euroopassa 
on edelleen suuressa määrin hajanaista; 
kehottaa komissioita varmistamaan, että 
vaihtoehtoista riidanratkaisua ja
ryhmäkannetta koskeva EU:n lainsäädäntö
on valmis vuoteen 2012 mennessä;

liikkuvien työntekijöiden eläkeoikeuksien 
siirrettävyyttä; toteaa jälleen, että 
vaihtoehtoinen riidanratkaisu Euroopassa 
on edelleen suuressa määrin hajanaista ja 
Solvit-verkostoa käytetään aivan liian 
vähän; on tyytyväinen komission 
sitoumukseen antaa vaihtoehtoisen 
riidanratkaisujärjestelmän käyttöä 
koskeva lainsäädäntöehdotus vuoden 
2011 loppuun mennessä ja korostaa, että 
ehdotus on tärkeä hyväksyä ripeästi, jotta 
kansalaisille voidaan tarjota nopea ja 
halpa ratkaisu oikeussuojan saamiseen; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
ryhmäkannetta koskeviin EU:n 
lainsäädäntötoimiin ryhdytään vuoden 
2012 loppuun mennessä; 

Or. en

Tarkistus 33
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan potilaiden oikeuksien 
soveltamisesta rajatylittävässä
terveydenhuollossa 9. maaliskuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2011/24/EU nopean 
ja tehokkaan täytäntöönpanon ja 
ottamaan tässä asianmukaisesti 
huomioon universaalisuuden, laadukkaan 
hoidon saatavuuden, 
oikeudenmukaisuuden ja
yhteisvastuullisuuden periaatteet;
(Direktiivissä 2011/24/EU vahvistetaan 
säännöt turvallisen ja laadukkaan 
rajatylittävän terveydenhuollon 
saatavuuden helpottamiseksi ja edistetään 
terveydenhuoltoa koskevaa yhteistyötä 
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jäsenvaltioiden välillä. Direktiivin 
4 artiklan mukaisesti rajatylittävää 
terveydenhuoltoa on tarjottava 
universaalisuutta, laadukkaan hoidon 
saatavuutta, oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuullisuutta koskevat periaatteet 
huomioon ottaen.)

Or. en

Tarkistus 34
Louis Grech

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että uudella 
kansalaislähtöisellä, jo olemassa oleviin 
neuvoa-antaviin elimiin ja hallinnollisiin 
rakenteisiin pohjautuvalla 
vaihtoehtoisella 
riidanratkaisujärjestelmällä voitaisiin 
huomattavasti edesauttaa sitä, että 
kansalaisille tarjotaan edullinen, 
tarkoituksenmukainen ja helposti 
saatavilla oleva tuomioistuinten 
ulkopuolella tapahtuva riitojen 
ratkaisumenettely;

Or. en

Tarkistus 35
Louis Grech

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kannustaa komissiota hyväksymään 
viipymättä toimintasuunnitelman Solvitin, 
Sinun Eurooppasi -verkkosivujen, 
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Euroopan kuluttajakeskusten ja muiden 
opastuspalvelujen roolin lujittamiseksi 
edelleen, jotta ne olisivat nykyistä 
näkyvämpiä kansalaisille ja yrityksille; 

Or. en

Tarkistus 36
Louis Grech

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. on erittäin tyytyväinen komission 
jatkuvaan työhön Sinun Eurooppasi -
verkkoportaalin kehittämisessä ja 
kehottaa saattamaan tämän innovatiivisen 
välineen kehittämisen loppuun etenkin 
kansallisella tasolla; suosittaa tekemään 
kyseisestä välineestä todellisen keskitetyn 
tietopisteen niin, että kansalaiset voisivat 
saada lisää tietoa oikeuksistaan yhden 
ainoan tietolähteen kautta;

Or. en

Tarkistus 37
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannustaa komissiota parlamentin 
edellä mainitussa 20. toukokuuta 2010 
hyväksytyssä päätöslauselmassa esitetyn 
kehotuksen mukaisesti harkitsemaan 
kansalaisten oikeuksien peruskirjan 
hyväksymistä, johon on kirjattu
kansalaisten oikeudet ja velvoitteet sekä 
valtioiden rajojen ylittämiseen liittyvät 

4. kannustaa jäsenvaltioita julkaisemaan 
ministeriöidensä verkkosivuilla kattavaa 
tiedostusmateriaalia, jossa esitellään
kansalaisten oikeudet ja velvoitteet sekä 
valtioiden rajojen ylittämiseen liittyvät 
kysymykset sisämarkkinoilla;
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kysymykset sisämarkkinoilla; katsoo, että 
tällaisen peruskirjan olisi oltava helposti 
saatavilla, ja sen olisi tarkoitus toimia 
käsikirjana kaikille kansalaisille, jotka 
liikkuvat, työskentelevät, tekevät ostoksia 
tai käyvät kauppaa yli valtioiden rajojen;

Or. de

Tarkistus 38
Louis Grech

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannustaa komissiota parlamentin edellä 
mainitussa 20. toukokuuta 2010 
hyväksytyssä päätöslauselmassa esitetyn 
kehotuksen mukaisesti harkitsemaan 
kansalaisten oikeuksien peruskirjan 
hyväksymistä, johon on kirjattu 
kansalaisten oikeudet ja velvoitteet sekä 
valtioiden rajojen ylittämiseen liittyvät 
kysymykset sisämarkkinoilla; katsoo, että 
tällaisen peruskirjan olisi oltava helposti 
saatavilla, ja sen olisi tarkoitus toimia 
käsikirjana kaikille kansalaisille, jotka 
liikkuvat, työskentelevät, tekevät ostoksia 
tai käyvät kauppaa yli valtioiden rajojen;

4. kannustaa komissiota parlamentin edellä 
mainitussa 20. toukokuuta 2010 
hyväksytyssä päätöslauselmassa1 esitetyn 
kehotuksen mukaisesti harkitsemaan 
sellaisen käyttäjäystävällisen,
säännöllisesti ajantasaistettavan ja
helposti käytettävissä olevan kansalaisten 
oikeuksien peruskirjan hyväksymistä, 
johon on kirjattu kansalaisten oikeudet ja 
velvoitteet sekä valtioiden rajojen 
ylittämiseen liittyvät kysymykset 
sisämarkkinoilla; katsoo, että tällaisen 
peruskirjan olisi oltava helposti saatavilla, 
ja sen olisi tarkoitus toimia käsikirjana 
kaikille kansalaisille, jotka liikkuvat, 
työskentelevät, tekevät ostoksia tai käyvät 
kauppaa yli valtioiden rajojen; katsoo 
edelleen, että siinä olisi tarjottava 
käytännönläheistä tietoa ja 
käytännönläheisiä ratkaisuja EU:n 
kansalaisten kohtaamiin päivittäisiin 
ongelmiin, kuten mahdollisuuteen saada 
terveydenhuoltoa, autojen rekisteröintiin, 
pankkitilin avaamiseen, tuotteiden 
ostamiseen sähköisesti jne.;
_____________
1 P7_TA(2010)0186 ("Grechin mietintö").
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Or. en

Tarkistus 39
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa työvoiman rajatylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseksi luomaan 
nykyistä kattavamman EU:n 
lainsäädäntökehyksen, jolla turvataan 
kansalaisten oikeudet ja vauhditetaan 
talouskasvua ja jossa panostetaan 
inhimilliseen pääomaan ja työpaikkojen 
luomiseen ja poistetaan siten jäljellä 
olevat esteet neljän vapauden 
toteutumiselle.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 40
Louis Grech

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa työvoiman rajatylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseksi luomaan 
nykyistä kattavamman EU:n 
lainsäädäntökehyksen, jolla turvataan 
kansalaisten oikeudet ja vauhditetaan 
talouskasvua ja jossa panostetaan 
inhimilliseen pääomaan ja työpaikkojen 
luomiseen ja poistetaan siten jäljellä olevat 
esteet neljän vapauden toteutumiselle.

5. kehottaa luomaan nykyistä kattavamman 
terveydenhuollon, 
sosiaaliturvaoikeuksien, taajuuspolitiikan 
ja ammattipätevyyden tunnustamista 
koskevan EU:n lainsäädäntökehyksen sekä 
sellaisia mekanismeja työvoiman 
rajatylittävän liikkuvuuden 
helpottamiseksi, joilla turvataan 
kansalaisten oikeudet ja vauhditetaan 
talouskasvua ja joissa panostetaan 
inhimilliseen pääomaan ja työpaikkojen 
luomiseen ja poistetaan siten jäljellä olevat 
esteet neljän vapauden toteutumiselle.
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Or. en

Tarkistus 41
Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
5 kohta – 2 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(1) panee merkille komission ehdotukset 
ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetun direktiivin 2005/36/EY 
ajantasaistamiseksi; korostaa, että 
tällaisten toimien on yksinkertaistettava 
ammattipätevyyden 
tunnustamismenettelyjä, ja on samaa 
mieltä siitä, että vapaaehtoinen 
eurooppalainen ammattikortti voisi olla 
keino helpottaa eurooppalaisten 
liikkuvuutta ja tarjota konkreettinen 
esimerkki kansalaisten Euroopasta; 

Or. fr

Tarkistus 42
Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. on tyytyväinen komission ehdotuksiin 
tarjota potilaille suojattu pääsy heidän 
sähköisiin terveystietoihinsa; kehottaa 
komissiota jatkamaan työtään sen 
tavoitteen saavuttamiseksi, että 
etälääketieteen palvelut otetaan laajasti 
käyttöön vuoteen 2020 mennessä;

Or. en



PE478.326v01-00 26/30 AM\885270FI.doc

FI

Tarkistus 43
Olga Sehnalová

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. on tyytyväinen, että komissio on 
tietoinen siitä, että kansalaisilla ei ole 
riittävästi mahdollisuuksia saada tietoa ja 
tukea; kehottaa siksi komissiota 
mukauttamaan tiedottamista tavallisen 
kansalaisten tarpeisiin niin paljon kuin 
mahdollista, esimerkiksi takaamalla 
komission julkisten kuulemisten 
saatavuus kaikilla EU:n virallisilla 
kielillä; 

Or. cs

Tarkistus 44
Louis Grech

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että on välttämätöntä, että 
ammattipätevyys tunnustetaan laajalti, 
koska kansalaiset liikkuvat yhä enemmän, 
sekä taataan liikkuvien työntekijöiden 
eläkeoikeuksien siirrettävyys, edistetään 
koulun ulkopuolella tapahtuvaa 
koulutusta, josta myönnetään 
osaamispassi, sekä otetaan käyttöön 
nuoret liikkeellä -kortti;

Or. en

Tarkistus 45
Simon Busuttil
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Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
lisätoimia yhteistyössä komission kanssa, 
jotta voidaan päästä eroon ongelmista, 
jotka estävät internetissä toimivia 
yrityksiä tarjoamasta palvelujaan tiettyjen 
jäsenvaltioiden kansalaisille; suhtautuu 
tässä yhteydessä myönteisesti komission 
ehdotukseen Euroopan 
sopimusoikeudesta;

Or. en

Tarkistus 46
Louis Grech

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. on tyytyväinen komission ehdotuksiin 
helpottaa terveydenhuoltopalvelujen 
käyttöä ja kehittää terveydenhuollon 
sähköisiä palveluja; katsoo, että 
ulkomailla terveydenhuoltopalveluja 
käyttäviä kansalaisia turhauttaa eniten se, 
että he eivät tunne tarpeeksi hyvin 
oikeuksiaan eivätkä tiedä, millä keinoin 
käyttää niitä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita keskittymään nykyisten 
sääntöjen ja toimien asianmukaiseen 
täytäntöönpanoon ja soveltamiseen 
kansalaisten tiedonsaannin, 
turvallisuuden ja yksityisyyden suojan 
parantamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 47
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. muistuttaa komissiota, että sillä on 
velvollisuus tutkia EU:n oikeuden ja 
etenkin kansalaisten EU-oikeuksien 
rikkomuksia; korostaa, että tällaisten 
EU:n oikeuden rikkomusten 
todistustaakkaa ei saa sysätä kansalaisten 
harteille, sillä heillä ei ole mahdollisuutta 
toimittaa tämänkaltaisia tietoja;

Or. en

Tarkistus 48
Louis Grech

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa komissiota ajantasaistamaan 
nykyisiä sääntöjä ja laajentamaan 
valmismatkadirektiivin soveltamisalaa 
kuluttajansuojan tason nostamiseksi 
internetin lisääntyneen käytön 
aiheuttamien uusien markkinakehitysten 
takia; katsoo, että koska kuluttajat ostavat 
yhä enemmän erillisiä matkailupalveluja, 
komission olisi hyväksyttävä erilaisiin 
yksittäisiin ja erillisiin 
matkailupalveluihin sovellettavia 
erityissääntöjä, joilla selvennetään 
kuluttajien laillisia oikeuksia ja 
oikeussuojakeinoja sekä vastaavia 
palveluntarjoajien vastuita;

Or. en
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Tarkistus 49
Louis Grech

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. kehottaa komissiota hyväksymään 
kattavat ja konsolidoidut puitteet, joissa 
kaikki matkustajien oikeudet on koottu 
yhteen ainoaan säädökseen ja joissa 
erityistä huomiota kiinnitetään 
matkustajien erilaisiin tarpeisiin sen 
mukaan, mikä kuljetusmuoto on kyseessä;

Or. en

Tarkistus 50
Louis Grech

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. korostaa, että siitäkin huolimatta, että 
joulukuun 2010 sisämarkkinoiden 
tulostaulut osoittivat, että hiljattain on 
tapahtunut edistystä, jäsenvaltiot eivät ole 
vieläkään täysin saavuttaneet tavoitettaan 
saattaa Euroopan unionin lainsäädäntö 
moitteettomasti ja asianmukaisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan 
sisämarkkinalainsäädännön 
moitteettoman täytäntöönpanon ja sen 
saattamisen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä järjestelmällisemmän ja 
itsenäisemmän valvonnan avulla, jotta 
varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset kaikkialla EU:ssa; 

Or. en
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