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Muudatusettepanek 1
Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kutsub komisjoni üles tagama, et 
tootestandardid oleksid Euroopa-sisese 
konkurentsi vältimatuks eeltingimuseks, 
tõdedes, et tootestandardid on oluline 
vahend kvaliteetsete kaupade ja teenuste
tagamiseks tarbijatele ja ettevõtjatele, kes 
saavad kasutada uuenduslikke ja 
rahvusvaheliselt tunnustatud standardeid;

1. tunnustab tootestandardite rolli 
Euroopa siseturu toimimises ja on 
arvamusel, et standardid on oluline 
vahend tarbijatele ja ettevõtjatele suunatud 
säästva arengu põhimõtetele vastavate
kvaliteetsete kaupade ja teenuste
edendamisel; väljendab heameelt 
ettepaneku üle reformida Euroopa 
standardimissüsteemi ja nõuab, et võetaks 
meetmeid läbipaistvuse parandamiseks, 
kulude vähendamiseks ja sidusrühmade 
paremaks kaasamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab tungivat vajadust kohandada 
ELi info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
standardimise poliitika turu ja poliitiliste 
arengutega, mis tooks kaasa oluliste, 
koostalitlusvõimet nõudvate Euroopa 
poliitiliste eesmärkide saavutamise, nagu 
e-ettevõtlus, e-kaubandus, e-kaubaveod ja 
intelligentsed transpordisüsteemid jne; 

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Amalia Sartori

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et ühtse turu toimimise
hõlbustamiseks on vaja parandada
teenuste direktiivi vastastikuse hindamise 
protsessi; on veendunud, et praegu esinev 
tarbetu bürokraatlik koormus 
liikmesriikide haldusorganitele riiklikul, 
regionaalsel ja kohalikul tasandil takistab 
üldiste reeglite kehtestamist kõikidele 
liikmesriikidele;

2. märgib, et ühtse turu tõhusa toimimise
kindlustamiseks saab teenuste direktiivi 
vastastikuse hindamise protsessi, mis on 
komisjoni esimene kõnealuse direktiivi 
kohaselt käivitatud algatus, hoolimata 
selle positiivsetest tulemustest edasi 
arendada, eelkõige kiire andmevahetuse 
osas;

Or. it

Muudatusettepanek 4
Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et ühtse turu toimimise 
hõlbustamiseks on vaja parandada teenuste 
direktiivi vastastikuse hindamise protsessi;
on veendunud, et praegu esinev tarbetu 
bürokraatlik koormus liikmesriikide 
haldusorganitele riiklikul, regionaalsel ja 
kohalikul tasandil takistab üldiste reeglite 
kehtestamist kõikidele liikmesriikidele;

2. märgib, et ühtse turu toimimise 
hõlbustamiseks on vaja parandada teenuste 
direktiivi vastastikuse hindamise protsessi;
palub hinnata direktiivi mõju teenuste 
kvaliteedile ja tegevusvabadust, mille 
direktiiv ametiasutustele jätab, et nad 
saaksid kehtestada teenusepakkujatele 
avalikust huvist tulenevaid nõudeid; on 
veendunud, et praegu esinev tarbetu 
bürokraatlik koormus liikmesriikide 
haldusorganitele riiklikul, regionaalsel ja 
kohalikul tasandil takistab üldiste reeglite 
kehtestamist kõikidele liikmesriikidele;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Patrizia Toia, Roberto Gualtieri

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
arvestada õigusaktide koostamisel 
ettevõtlusvormide mitmekesisust 
Euroopas; rõhutab eelkõige 
sotsiaalmajanduslike ettevõtete olulisust, 
mille ettevõtlusmudel ei põhine suurusel 
või tegevusvaldkonnal, vaid pigem ühiste 
väärtuste austamisel, nagu kajastab 
sotsiaalsete sidusrühmade kaasamine, 
inimese seadmine esikohale ja sotsiaalsete 
eesmärkide eelistamine kapitali 
teenimisele, solidaarsuse ja vastutuse 
põhimõtte kaitsmine ja rakendamine, 
kasutajate huvide tasakaalustamine üldise 
huviga, avatud ja vabatahtlik osalus, 
kasumi kasutamine peamiselt säästva 
arengu eesmärkide saavutamiseks ja 
liikmetele teenuste osutamiseks kooskõlas 
üldise huviga;

Or. it

Muudatusettepanek 6
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
teenuste siseturgu ei ole veel välja 
arendatud; nõuab tungivalt, et komisjon 
kiirendaks olemasolevate tehniliste, 
administratiivsete ja õiguslike tõkete 
eemaldamiseks e-allkirja käsitleva 
direktiivi läbivaatamise ja looks vajaliku 
raamistiku Euroopa Liidus elektroonilise 
tuvastamise ja autentimise vastastikuseks 
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tunnustamiseks;

Or. ro

Muudatusettepanek 7
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et elektroonilise 
kaubanduse arendamisel siseturul tuleb 
keskenduda tarbijate probleemidele seoses 
digitaalmajandusega ja võrdsete võimaluste 
tagamisele eri rahvusest või eri elukohaga 
teenusekasutajatele; rõhutab vajadust luua 
reguleeriv raamistik tarbijakaitse 
edendamiseks elektroonilise kaubanduse 
sektoris;

3. on arvamusel, et elektroonilise 
kaubanduse arendamisel siseturul tuleb 
keskenduda tarbijate probleemidele seoses 
digitaalmajandusega ja võrdsete võimaluste 
tagamisele eri rahvusest või eri elukohaga 
teenusekasutajatele; rõhutab vajadust luua 
reguleeriv raamistik tarbijakaitse 
edendamiseks elektroonilise kaubanduse 
sektoris; rõhutab siiski, et erilist 
tähelepanu tuleb pöörata selliste väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
vajadustele, kelle peamine 
tegevusvaldkond ei ole e-kaubandus;

Or. de

Muudatusettepanek 8
Amalia Sartori

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et elektroonilise 
kaubanduse arendamisel siseturul tuleb 
keskenduda tarbijate probleemidele seoses 
digitaalmajandusega ja võrdsete 
võimaluste tagamisele eri rahvusest või eri 
elukohaga teenusekasutajatele; rõhutab 
vajadust luua reguleeriv raamistik
tarbijakaitse edendamiseks elektroonilise 
kaubanduse sektoris;

3. on arvamusel, et elektroonilise 
kaubanduse parandamisel siseturul tuleb 
keskenduda eelkõige tarbijate ja ettevõtjate 
õigusalastele probleemidele seoses 
digitaalmajandusega; rõhutab vajadust luua 
reguleeriv raamistik elektroonilise 
kaubanduse sektori arengu edendamiseks 
ja pöörata seejuures erilist tähelepanu 
piiriülesele kaubandusele ning samas 
tagada kõrgetasemeline tarbijakaitse;
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Or. it

Muudatusettepanek 9
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab siseturu olulisust 
riigihangete valdkonnas ning kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et 
2015. aastaks on võimalik vähemalt 50% 
riigihangetest läbi viia elektrooniliselt 
vastavalt kohustustele, mille komisjon ja 
liikmesriigid endale võtsid 2005. aastal 
ministrite e-valitsuse konverentsil 
Manchesteris;

Or. ro

Muudatusettepanek 10
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kordab, et mittediskrimineerimise 
põhimõte siseturul välistab teise 
liikmesriigi kodanikele kehtestatud 
kohustuse esitada originaaldokumente, 
tõestatud koopiaid, kodakondsuse 
tõendeid või dokumentide ametlikke 
tõlkeid selleks, et neil oleks võimalik 
kasutada teenust või saada soodsamate 
tingimuste või hindadega seotud eeliseid;

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Herbert Reul

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on veendunud, et ELi kliima ja 
energiaga seotud eesmärkide 
saavutamiseks on vaja uut fiskaalset
lähenemisviisi, mis alandaks maksumäära 
CO2 heitkogustelt ja energiasisalduselt;
palub seetõttu komisjonil tagada sobiv 
tasakaal energia maksustamise ja ELi 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteemi vahel ning vältida 
kahe süsteemi omavahelist kattumist;

4. on veendunud, et ELi kliima ja 
energiaga seotud eesmärkide 
saavutamiseks on vaja uut lähenemisviisi;
palub komisjonil hoida ära kattumine 
saastekvootidega kauplemisega;

Or. de

Muudatusettepanek 12
Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on veendunud, et ELi kliima ja 
energiaga seotud eesmärkide 
saavutamiseks on vaja uut fiskaalset 
lähenemisviisi, mis alandaks maksumäära 
CO2 heitkogustelt ja energiasisalduselt;
palub seetõttu komisjonil tagada sobiv 
tasakaal energia maksustamise ja ELi 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteemi vahel ning vältida 
kahe süsteemi omavahelist kattumist;

4. on veendunud, et ELi kliima ja 
energiaga seotud eesmärkide 
saavutamiseks on vaja uut fiskaalset 
lähenemisviisi, mis suurendaks 
minimaalset maksumäära CO2 
heitkogustelt ja energiasisalduselt; palub 
seetõttu komisjonil tagada, et nii energia
maksustamine kui ka ELi 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem aitaksid kaasa ELi 
pikaajaliste eesmärkide täitmisele kliima 
ja energia valdkonnas;

Or. en
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Muudatusettepanek 13
Amalia Sartori

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on arvamusel, et Euroopa Liit peaks 
suurendama jõupingutusi kliima- ja 
energiasektoris, et aidata kaasa täiesti 
toimiva energiaturu loomisele ja samas 
tulla toime tulevaste probleemidega 
energia valdkonnas;

Or. it

Muudatusettepanek 14
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu vajadusele 
energiatõhususe kavade järele, et 
suurendada oluliselt energiasäästlikkust, 
ning jälgib tähelepanelikult 
ökomärgistamise, ökodisaini, transpordi- ja 
infrastruktuurialaste direktiivide 
rakendamist, et tagada ühtne Euroopa 
raamkäsitlus;

5. juhib tähelepanu vajadusele 
energiatõhususe kavade järele, et 
suurendada oluliselt energiasäästlikkust, 
ning jälgib tähelepanelikult 
ökomärgistamise, ökodisaini, transpordi- ja 
infrastruktuurialaste direktiivide 
rakendamist, et tagada ühtne Euroopa 
raamkäsitlus; rõhutab, et on oluline 
julgustada kohalikke ja piirkondlikke 
omavalitsusi kasutama info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaid oma 
energiatõhususe ja keskkonnaalastes 
kavades, ning usub, et see suurendab 
oluliselt ettevõtlusvõimalusi kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil;

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu vajadusele 
energiatõhususe kavade järele, et 
suurendada oluliselt energiasäästlikkust,
ning jälgib tähelepanelikult
ökomärgistamise, ökodisaini, transpordi-
ja infrastruktuurialaste direktiivide 
rakendamist, et tagada ühtne Euroopa 
raamkäsitlus;

5. juhib tähelepanu vajadusele uute
energiatõhususe kavade, poliitika ja 
meetmete järele, et suurendada oluliselt 
energiasäästlikkust, ning palub komisjonil 
jälgida tähelepanelikult olemasolevate 
asjakohaste, eelkõige energiamärgistuse,
ökodisaini, transpordi-, ehituse- ja 
infrastruktuurialaste direktiivide 
rakendamist, et tagada ühtne Euroopa 
raamkäsitlus ja seda rakendada; nõuab, et 
komisjon võtaks samuti vastu 
ambitsioonika lähenemise tulevase 
ressursitõhususe strateegia eesmärkide, 
poliitika ja vahendite osas;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu vajadusele 
energiatõhususe kavade järele, et 
suurendada oluliselt energiasäästlikkust, 
ning jälgib tähelepanelikult 
ökomärgistamise, ökodisaini, transpordi- ja 
infrastruktuurialaste direktiivide 
rakendamist, et tagada ühtne Euroopa 
raamkäsitlus;

5. juhib tähelepanu vajadusele 
energiatõhususe kavade järele, et 
suurendada oluliselt energiasäästlikkust, 
ning jälgib tähelepanelikult 
ökomärgistamise, ökodisaini, transpordi- ja 
infrastruktuurialaste direktiivide 
rakendamist, et tagada ühtne Euroopa 
raamkäsitlus; rõhutab, et Ida-Euroopa 
infrastruktuuri tuleks parandada, et 
kohandada seda Lääne-Euroopas asuvate 
liikmesriikide infrastruktuuridega;

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. väljendab heameelt ettepaneku üle
muuta Euroopa väikeettevõtlusalgatust
„Small Business Act” selle tihedamaks 
sidumiseks 2020. aasta strateegiaga, kuid 
peab kahetsusväärseks, et VKEde rolli ei 
tõsteta piisavalt esile;

6. väljendab heameelt ettepaneku üle
vaadata läbi Euroopa
väikeettevõtlusalgatus „Small Business 
Act” selle tihedamaks sidumiseks 2020. 
aasta strateegiaga, kuid peab 
kahetsusväärseks, et komisjoni 
ettepanekus siseturu täiustamise kohta ei 
tõsteta VKEde rolli piisavalt esile; on 
arvamusel, et liiga vähestes ettepanekutes 
käsitletakse tüüpilisi Euroopa VKEsid;

Or. de

Muudatusettepanek 18
Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. väljendab heameelt ettepaneku üle 
muuta Euroopa väikeettevõtlusalgatust 
„Small Business Act” selle tihedamaks 
sidumiseks 2020. aasta strateegiaga, kuid 
peab kahetsusväärseks, et VKEde rolli ei 
tõsteta piisavalt esile;

6. väljendab heameelt ettepaneku üle 
muuta Euroopa väikeettevõtlusalgatust 
„Small Business Act” selle tihedamaks 
sidumiseks 2020. aasta strateegiaga, kuid 
peab kahetsusväärseks, et VKEde rolli ei 
tõsteta piisavalt esile; väljendab heameelt 
ettepaneku üle võtta vastu tegevuskava 
VKEde juurdepääsu soodustamiseks 
kapitaliturgudele ning nõuab, et 
edendataks innovatiivsetele VKEdele 
mõeldud innovatiivseid 
rahastamismehhanisme;

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. väljendab heameelt ettepaneku üle 
muuta Euroopa väikeettevõtlusalgatust 
„Small Business Act” selle tihedamaks 
sidumiseks 2020. aasta strateegiaga, kuid 
peab kahetsusväärseks, et VKEde rolli ei 
tõsteta piisavalt esile;

6. väljendab heameelt ettepaneku üle 
muuta Euroopa väikeettevõtlusalgatust 
„Small Business Act” selle tihedamaks 
sidumiseks 2020. aasta strateegiaga, kuid 
peab kahetsusväärseks, et VKEde ja 
eelkõige mikroettevõtete rolli ei tõsteta 
piisavalt esile; rõhutab, et on oluline 
halduskoormuse vähendamist käsitleva 
kõrgetasemelise töörühma ettepanekud 
ellu viia;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Amalia Sartori

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. väljendab heameelt ettepaneku üle 
muuta Euroopa väikeettevõtlusalgatust 
„Small Business Act” selle tihedamaks 
sidumiseks 2020. aasta strateegiaga, kuid 
peab kahetsusväärseks, et VKEde rolli ei 
tõsteta piisavalt esile;

6. väljendab heameelt ettepaneku üle 
muuta Euroopa väikeettevõtlusalgatust 
„Small Business Act” selle tihedamaks 
sidumiseks Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga ja palub komisjonil võtta 
tõsiselt arvesse VKEde keskset rolli
Euroopas;

Or. it

Muudatusettepanek 21
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. pooldab komisjoni kavatsust 
ajakohastada ELi käibemaksusüsteemi;
rõhutab eriti vajadust lihtsustada eeskirju, 
eelkõige neid, mis käsitlevad VKEsid ja 
sisendkäibemaksu mahaarvamist, sest 
sellega vähendataks oluliselt eeskirjade 
täitmiseks tehtavaid kulutusi;

Or. de

Muudatusettepanek 22
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. võtab väga tõsiselt asjaolu, et 
Euroopa Liidu tasandil jääb saamata 12% 
käibemaksust, ning palub komisjonil 
kiirendada süsteemis olevate 
puudujääkide kõrvaldamiseks e-arve 
algatuse rakendama hakkamist;

Or. ro

Muudatusettepanek 23
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. palub komisjonil kiirendada kiire 
lairibaühendusega linkide kasutuselevõttu 
ELi piirkondades, et kindlustada VKEde 
võimalikult suur osalemine 
digitaliseeruval siseturul;

Or. en
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Muudatusettepanek 24
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. kinnitab veel kord, et töötada teataval 
erialal teises liikmesriigis on üks 
aluslepinguga tagatud põhivabadustest 
ning suure konkurentsivõimega sotsiaalse 
turumajanduse vältimatu eeltingimus; 
palub komisjonil ja liikmesriikidel 
kõrvaldada kõik olemasolevad tõkked 
tööliste vabale liikumisele;

Or. ro

Muudatusettepanek 25
Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, et ELil on vaja saavutada 
suurem iseseisvus energiaga varustamisel, 
ja kutsub komisjoni üles mitmekesistama 
energiavarustuse kanaleid piirkondliku 
lähenemisviisi rakendamise teel just 
Vahemere maades; lisaks sellele palub 
komisjonil parandada taastuvate 
energiaallikate integreerimist ja rõhutab 
vajadust arukate võrkude tõhusamaks 
muutmise järele; on samuti arvamusel, et
lubade väljastamine peab muutuma 
tõhusamaks ja läbipaistvamaks;

7. rõhutab, et ELil on vaja saavutada 
suurem iseseisvus energiaga varustamisel, 
ja on arvamusel, et piirkondlike klastrite 
loomisel põhinev lähenemine energia 
siseturu puhul peaks soodustama sellise 
iseseisvuse saavutamist; lisaks sellele 
palub komisjonil parandada taastuvate 
energiaallikate integreerimist ja rõhutab 
vajadust arukate võrkude tõhusamaks 
muutmise järele; on samuti arvamusel, et
koostöömehhanismide kasutamine peab 
muutuma tõhusamaks ja läbipaistvamaks;

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, et ELil on vaja saavutada 
suurem iseseisvus energiaga varustamisel, 
ja kutsub komisjoni üles mitmekesistama
energiavarustuse kanaleid piirkondliku 
lähenemisviisi rakendamise teel just 
Vahemere maades; lisaks sellele palub 
komisjonil parandada taastuvate 
energiaallikate integreerimist ja rõhutab 
vajadust arukate võrkude tõhusamaks 
muutmise järele; on samuti arvamusel, et 
lubade väljastamine peab muutuma 
tõhusamaks ja läbipaistvamaks;

7. rõhutab, et ELil on vaja saavutada 
suurem iseseisvus energiaga varustamisel, 
ja kutsub komisjoni üles mitmekesistama 
energiavarustuse kanaleid piirkondliku 
lähenemisviisi rakendamise teel just 
Vahemere ja Kesk-Euroopa maades; lisaks 
sellele palub komisjonil parandada 
taastuvate energiaallikate integreerimist ja 
rõhutab vajadust arukate võrkude 
tõhusamaks muutmise järele; on samuti 
arvamusel, et lubade väljastamine peab 
muutuma tõhusamaks ja läbipaistvamaks;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Amalia Sartori

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. rõhutab vajadust Euroopa raadiospektri 
kasutamise tõhusama koordineerimise ja 
ühtlustamise järele; rõhutab vajadust võtta 
arvesse majanduslikke, ohutuse ja 
rahvatervise huve; on arvamusel, et 
sageduse haldamine peab aitama kaasa 
massiteabevahendite mitmekesisusele;

8. rõhutab vajadust Euroopa raadiospektri 
kasutamise tõhusama koordineerimise ja 
ühtlustamise järele ja loodab, et spektrit 
kasutatakse tõhusamalt, et saaks 
alandada lõppkasutaja makstavaid hindu;

Or. it

Muudatusettepanek 28
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. pooldab komisjoni ettepanekut 
tihendada dialoogi kodanikuühiskonnaga 
konsultatsioonide korraldamise kaudu;
juhib siiski tähelepanu asjaolule, et 
suurem osa vajalikke vahendeid on juba 
kättesaadavad, kuna komisjon võttis selle 
endale mõnda aega tagasi kohustuseks, 
kui ta esitas mõju hindamise suunised, et 
ennustada täpsemalt 
õigusaktiettepanekute mõju eri 
vaatenurkadest; rõhutab veel kord, kui 
tähtis on ELi konsulteerimine 
sidusrühmadega, et vahetada 
ekspertarvamusi ja kindlustada nende 
tegevuse läbipaistvus ja saada sellele 
üldsuse heakskiit;

Or. de

Muudatusettepanek 29
Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. nõuab paindliku patendisüsteemi 
loomist, mis aitab kaasa tehnoloogilisele 
innovatsioonile selliste sotsiaalsete 
probleemide lahendamises, nagu 
demograafilised ja kliimamuutused;
tuletab seepärast meelde, et ELi 
pandisüsteem peaks pakkuma mitte ainult 
odavaid, vaid ka kvaliteetseid patente;
juhib tähelepanu selliste koostööl 
põhinevate lähenemiste kasulikkusele 
nagu klastrid, avatud innovatsioon, ühiste 
patendiplatvormide kasutamine ja 
patentide ühiskasutus;

Or. en
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Muudatusettepanek 30
Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 8 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 b. rõhutab, et autoriõiguste haldamise 
raamdirektiiv ei peaks piirduma 
kasutajaõigustega, vaid peaks soodustama 
innovatiivsete ettevõtlusmudelite 
tekkimist, et aidata kaasa internetisisu ja 
lisandväärtusega teenuste loomisele;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 8 c (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 c. pooldab toodete ökoloogilise jalajälje 
algatust ja nõuab tungivalt, et komisjon 
looks kiiresti ühtse hindamis- ja 
märgistussüsteemi;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 8 d (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 d. tunnistab, et riigihanked on võimas 
vahend turgude suunamiseks säästva 
arengu põhimõtetele vastavate toodete ja 
teenuste poole ning innovatsiooni 
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soodustamiseks; väljendab heameelt 
komisjoni kavatsuse üle riigihangete 
eeskirjad läbi vaadata ja neid lihtsustada 
ning rõhutab, et kõnealune protsess ei 
tohiks ohustada ametiasutuste suutlikkust 
lisada oma pakkumiskutsetesse üldise 
huvi kriteeriumid, näiteks keskkonna-
sotsiaalvaldkonna kriteeriumid;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 8 e (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 e. rõhutab vajadust seada säästlikkus 
tööstusvaldkonna muutuste 
põhikriteeriumiks ning palub seega võtta 
kõnealust mõõdet arvesse 
konsultatsioonides põhjalike tööstuslike 
ümberkorralduste kavandamist käsitleva 
Euroopa raamistiku üle;

Or. en


