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Muudatusettepanek 1
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et majandusjuhtimise 
raamistiku parandamine peaks põhinema 
omavahel seotud ja vastastikku sidusate 
poliitikameetmete kogumil, mis 
stimuleerib majanduskasvu ja tööhõivet, 
ning et ühtse turu täielik väljakujunemine 
on selle saavutamiseks vajalik 
eeltingimus;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ildikó Gáll-Pelcz

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et teenuste 
direktiivi täielik ja nõuetekohane
rakendamine võiks kaasa tuua 
sisemajanduse koguprodukti (SKP) 
kasvupotentsiaali vahemikus 0,8% kuni 
2,6%;

2. tuletab meelde, et teenindussektori suur 
majanduslik potentsiaal on veel 
kasutamata; juhib tähelepanu sellele, et 
teenuste direktiivi täielik ja asjakohane
rakendamine võiks kaasa tuua 
sisemajanduse koguprodukti (SKP) 
kasvupotentsiaali vahemikus 0,8% kuni 
2,6%;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Punkt 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et teenuste 
direktiivi täielik ja nõuetekohane 
rakendamine võiks kaasa tuua 
sisemajanduse koguprodukti (SKP) 
kasvupotentsiaali vahemikus 0,8% kuni 
2,6%;

2. juhib tähelepanu sellele, et teenuste 
direktiivi täielik ja nõuetekohane 
rakendamine võiks kaasa tuua 
sisemajanduse koguprodukti (SKP) 
kasvupotentsiaali vahemikus 0,8% kuni 
2,6% ja et digitaalse ühtse turu loomise 
lõpuleviimine võiks tuua majanduslikku 
kasu 4200 euro väärtuses leibkonna 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on veendunud, et Euroopa poolaasta 
raames tuleks ühtset turgu vaadelda koos 
teiste horisontaalsete 
poliitikavaldkondadega, nagu tarbija- ja 
töötajate kaitse, sotsiaalsed õigused, 
keskkond ja säästev areng;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab siiski kahetsusväärseks, et 
hoolimata sellest, et on kindlad tõendid 
ühtse turu olulisuse kohta kriisi ületamisel, 
ei ole 2013. aasta riigipõhistes soovitustes 

4. peab siiski kahetsusväärseks, et 
hoolimata sellest, et on kindlad tõendid 
ühtse turu olulisuse kohta kriisi ületamisel, 
ei ole 2013. aasta riigipõhistes soovitustes 
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ühtse turu eeskirjade nõuetekohasest 
rakendamisest ja jõustamisest tulenevat 
majanduskasvu- ja tööhõivepotentsiaali
piisavalt käsitletud;

ühtse turu eeskirjade nõuetekohasest 
rakendamisest ja jõustamisest tulenevaid 
majanduskasvu, tarbijate usalduse ja 
tööhõivega seotud võimalusi piisavalt 
käsitletud;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. toetab asjaolu, et käesoleva aasta 
riigipõhistes soovitustes rõhutatakse 
teenuste sektorites turule sisenemise 
põhjendamatute piirangute ja tõkete
kaotamise olulisust; kutsub asjaomaseid 
liikmesriike üles neid soovitusi võimalikult 
palju arvestama;

5. toetab asjaolu, et käesoleva aasta 
riigipõhistes soovitustes rõhutatakse 
teenuste sektorites turule sisenemise 
põhjendamatute piirangute ja tõkete 
kaotamise olulisust; kutsub asjaomaseid 
liikmesriike üles asetama viivitamatult 
esikohale ühtse turu kasvu takistavate 
tegurite kaotamise;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. peab kahetsusväärseks, et riikide ja 
Euroopa investeeringute puuduse tõttu ei 
ole võimalik saavutada aruandes „Ühtse 
turu integratsiooni olukord 2013 – Panus 
2013. aasta majanduskasvu analüüsi” 
osutatud energia-, transpordi- ja 
digitaalturu valdkonna peamisi eesmärke; 

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Cornelis de Jong

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. peab kahetsusväärseks, et siseturul on 
endiselt rohkelt probleeme sotsiaalõiguste 
tagamisega, eriti võrdse töö eest võrdse 
tasu maksmisega, ning rõhutab nende 
probleemide lahendamise tähtsust;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. kordab oma üleskutset komisjonile 
tõhustada ühtse turu juhtimist ja määratleda 
selleks Euroopa poolaasta ühe spetsiifilise 
sambana iga-aastane ühtse turu juhtimise 
tsükkel, sealhulgas siseturu tulemustabel, 
koostada siseturu integreerituse 
aastaaruanne iga-aastase majanduskasvu 
analüüsi osana, töötada välja Euroopa 
Ülemkogu juhised liikmesriikidele ning
siseturu suuniste rakendamiseks riiklikud, 
riigipõhiste soovitustega, tegevuskavad;

8. kordab oma üleskutset komisjonile 
tõhustada ühtse turu juhtimist ja määratleda 
selleks Euroopa poolaasta ühe spetsiifilise 
sambana iga-aastane ühtse turu juhtimise 
tsükkel, sealhulgas siseturu tulemustabel, 
koostada ühtse turu integreerituse 
aastaaruanne iga-aastase majanduskasvu 
analüüsi osana, töötada välja Euroopa 
Ülemkogu juhised liikmesriikidele ning
ühtse turu suuniste rakendamiseks 
riiklikud, riigipõhiste soovitustega, 
tegevuskavad;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ildikó Gáll-Pelcz
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Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. täheldab riikide parlamentide vähest 
osalust ühtset turgu käsitlevas arutelus 
2013. aasta Euroopa poolaastal ja kutsub 
neid üles osalema aktiivselt aruteludes nii 
Euroopa Parlamendiga kui ka oma 
valitsustega, et kasutamata majanduskasvu-
ja tööhõivepotentsiaali paremini ära 
kasutada.

9. täheldab riikide parlamentide vähest 
osalust ühtset turgu käsitlevas arutelus 
2013. aasta Euroopa poolaastal ja kutsub 
neid üles osalema aktiivselt aruteludes nii 
Euroopa Parlamendiga kui ka oma 
valitsustega, et kasutamata majanduskasvu-
ja tööhõivepotentsiaali paremini ära 
kasutada; rõhutab, et sidusrühmade 
kaasamine vajalike reformide 
kavandamisse on nende rakendamise ja 
tulemuslikkuse jaoks hädavajalik.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. täheldab riikide parlamentide vähest 
osalust ühtset turgu käsitlevas arutelus 
2013. aasta Euroopa poolaastal ja kutsub 
neid üles osalema aktiivselt aruteludes nii 
Euroopa Parlamendiga kui ka oma 
valitsustega, et kasutamata majanduskasvu-
ja tööhõivepotentsiaali paremini ära 
kasutada.

9. täheldab riikide parlamentide vähest 
osalust ühtset turgu käsitlevas arutelus 
2013. aasta Euroopa poolaastal ja kutsub 
neid üles osalema aktiivselt aruteludes nii 
Euroopa Parlamendiga kui ka oma 
valitsustega, et täita parema õigusliku 
reguleerimise kohustusi, nagu ühtse turu 
testi läbiviimine, ning et kasutamata 
majanduskasvu- ja tööhõivepotentsiaali 
paremini ära kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Sergio Gaetano Cofferati



PE514.833v01-00 8/8 AM\942264ET.doc

ET

Arvamuse projekt
Punkt 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. rõhutab, kui oluline on 
sotsiaalpartnerite ja kõikide 
sidusrühmade suurem ja varasem 
kaasamine nende meetmete 
kavandamisse, vastuvõtmisse, 
rakendamisse ja kontrollimisse, mida on 
vaja majanduskasvu ja kodanike õiguste 
edendamiseks ühtsel turul.

Or. en


