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Tarkistus 1
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että sisämarkkinoiden 
taloudellisen hallinnoinnin kehystä olisi 
parannettava toisiinsa liittyvillä ja 
keskenään johdonmukaisilla toimilla, 
jotka vauhdittavat kasvua ja työllisyyttä, 
ja että sisämarkkinoiden täysipainoinen 
kehittäminen on välttämätöntä tämän 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 2
Ildikó Gáll-Pelcz

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että palveludirektiivin 
täydellinen ja asianmukainen 
täytäntöönpano voisi lisätä BKT:n kasvua 
0,8 – 2,6 prosentilla;

2. muistuttaa, että palvelualan valtavat 
taloudelliset mahdollisuudet ovat edelleen 
hyödyntämättä; korostaa, että 
palveludirektiivin täydellinen ja 
asianmukainen täytäntöönpano voisi lisätä 
BKT:n kasvua 0,8–2,6 prosentilla;

Or. en

Tarkistus 3
Malcolm Harbour, Emma McClarkin
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että palveludirektiivin 
täydellinen ja asianmukainen 
täytäntöönpano voisi lisätä BKT:n kasvua 
0,8 – 2,6 prosentilla;

2. korostaa, että palveludirektiivin 
täydellinen ja asianmukainen 
täytäntöönpano voisi lisätä BKT:n kasvua 
0,8–2,6 prosentilla ja että digitaalisten 
sisämarkkinoiden loppuunsaattaminen 
voisi tuoda taloudellista hyötyä 
4 200 euron edestä kotitaloutta kohden;

Or. en

Tarkistus 4
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. uskoo, että talouspolitiikan EU-
ohjausjakson yhteydessä sisämarkkinat 
olisi yhdistettävä muihin monialaisen 
politiikan aloihin, kuten kuluttajien ja 
työntekijöiden suojelu, sosiaaliset 
oikeudet, ympäristö ja kestävä kehitys;

Or. en

Tarkistus 5
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää kuitenkin valitettavana, että vaikka 
vahvat todisteet osoittavat, että 
sisämarkkinat vaikuttavat ratkaisevalla 
tavalla kriisin voittamiseen, vuotta 2013 

4. pitää kuitenkin valitettavana, että vaikka 
vahvat todisteet osoittavat, että 
sisämarkkinat vaikuttavat ratkaisevalla 
tavalla kriisin voittamiseen, vuotta 2013 
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koskevissa maakohtaisissa suosituksissa ei 
kiinnitetä riittävässä määrin huomiota 
sisämarkkinasääntöjen asianmukaisen 
soveltamisen ja täytäntöönpanon 
mahdollisuuksiin edistää kasvua ja 
työpaikkojen syntymistä;

koskevissa maakohtaisissa suosituksissa ei 
kiinnitetä riittävässä määrin huomiota 
sisämarkkinasääntöjen asianmukaisen 
soveltamisen ja täytäntöönpanon 
mahdollisuuksiin edistää kasvua, 
kuluttajien luottamusta ja työpaikkojen 
syntymistä;

Or. en

Tarkistus 6
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää myönteisenä, että vuotta 2013 
koskevissa maakohtaisissa suosituksissa 
korostetaan palvelualoille pääsyä estävien 
perusteettomien rajoitusten ja esteiden 
poistamisen merkitystä; kehottaa 
jäsenvaltiota ottamaan erityisesti 
huomioon mainitut suositukset;

5. pitää myönteisenä, että vuotta 2013 
koskevissa maakohtaisissa suosituksissa 
korostetaan palvelualoille pääsyä estävien 
perusteettomien rajoitusten ja esteiden 
poistamisen merkitystä; kehottaa 
asianomaisia jäsenvaltioita asettamaan 
välittömästi etusijalle näiden 
sisämarkkinoiden kasvua haittaavien 
esteiden poistamisen;

Or. en

Tarkistus 7
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää valitettavana, että 
jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin 
sitoutumisen puute estää kertomuksessa 
”Sisämarkkinoiden yhdentymistilanne 
2013 – Osallistuminen vuotuiseen 
kasvuselvitykseen 2013” esitettyjen
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tavoitteiden saavuttamisen 
painopistealoiksi valituilla energian, 
liikenteen ja digitaalisten markkinoiden 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 8
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pitää valitettavana, että 
sisämarkkinoilla on edelleen paljon 
sosiaalisten oikeuksien kunnioittamiseen 
ja erityisesti samapalkkaisuuteen liittyviä 
ongelmia ja korostaa näiden ongelmien 
ratkaisun tärkeyttä;

Or. en

Tarkistus 9
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. toistaa komissiolle antamansa 
kehotuksen vahvistaa sisämarkkinoiden 
hallintoa ottamalla käyttöön 
sisämarkkinoiden vuotuisen hallintosyklin 
eurooppalaisen ohjausjakson erityisenä 
pilarina, mukaan lukien sisämarkkinoiden 
tulostaulu, vuosikertomus 
sisämarkkinoiden yhdentymisestä osana 
vuotuista kasvuselvitystä, Eurooppa-
neuvoston ohjeet jäsenvaltioille, 
sisämarkkinoiden suuntaviivojen 
täytäntöönpanoa koskevat jäsenvaltioiden 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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suositukset sekä maakohtaiset suositukset;

Or. en

Tarkistus 10
Ildikó Gáll-Pelcz

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. panee merkille, että kansalliset 
parlamentit eivät osallistu 
sisämarkkinoiden toimivuuteen liittyviä 
näkökohtia koskevaan vuoropuheluun 
eurooppalaisen ohjausjakson 2013 
yhteydessä ja kehottaa niitä osallistumaan 
aktiivisesti vuoropuheluun Euroopan 
parlamentin ja kansallisen hallituksensa 
kanssa ja edistämään täten uusien kasvu- ja 
työllistämismahdollisuuksien aktivointia.

9. panee merkille, että kansalliset 
parlamentit eivät osallistu 
sisämarkkinoiden toimivuuteen liittyviä 
näkökohtia koskevaan vuoropuheluun 
eurooppalaisen ohjausjakson 2013 
yhteydessä ja kehottaa niitä osallistumaan 
aktiivisesti vuoropuheluun Euroopan 
parlamentin ja kansallisen hallituksensa 
kanssa ja edistämään täten uusien kasvu- ja 
työllistämismahdollisuuksien aktivointia; 
korostaa, että sidosryhmien 
osallistuminen välttämättömien 
uudistusten kehittämiseen on tärkeää 
uudistusten toteuttamisen ja onnistumisen 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 11
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. panee merkille, että kansalliset 
parlamentit eivät osallistu 
sisämarkkinoiden toimivuuteen liittyviä 
näkökohtia koskevaan vuoropuheluun 
eurooppalaisen ohjausjakson 2013 
yhteydessä ja kehottaa niitä osallistumaan 

9. panee merkille, että kansalliset 
parlamentit eivät osallistu 
sisämarkkinoiden toimivuuteen liittyviä 
näkökohtia koskevaan vuoropuheluun 
eurooppalaisen ohjausjakson 2013 
yhteydessä ja kehottaa niitä osallistumaan 



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

FI

aktiivisesti vuoropuheluun Euroopan 
parlamentin ja kansallisen hallituksensa 
kanssa ja edistämään täten uusien kasvu- ja 
työllistämismahdollisuuksien aktivointia.

aktiivisesti vuoropuheluun Euroopan 
parlamentin ja kansallisen hallituksensa 
kanssa ja suorittamaan sääntelyn 
parantamiseen liittyvät velvollisuutensa, 
kuten tekemään sisämarkkinatestin, ja 
edistämään täten uusien kasvu- ja 
työllistämismahdollisuuksien aktivointia.

Or. en

Tarkistus 12
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa sen tärkeyttä, että 
työmarkkinaosapuolet ja kaikki 
sidosryhmät ovat tiiviimmin ja 
varhaisemmassa vaiheessa mukana 
suunnittelemassa, hyväksymässä, 
toteuttamassa ja valvomassa 
toimenpiteitä, joilla edistetään kasvua ja 
kansalaisten oikeuksia sisämarkkinoilla;

Or. en


