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Tarkistus 1
Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
tuotestandardit ovat Euroopan sisäisen 
kilpailun ehdoton edellytys, koska 
tuotestandardit ovat keskeinen väline 
pyrittäessä tuottamaan korkealaatuisia 
tuotteita ja palveluita kuluttajille ja 
yrityksille, joilla on mahdollisuus käyttää 
kansainvälisesti tunnustettuja 
standardeja;

1. toteaa, että tuotestandardit ovat tärkeitä
Euroopan sisämarkkinoiden toimivuuden 
kannalta, ja katsoo, että ne ovat keskeinen 
väline edistettäessä kuluttajille ja 
yrityksille tarkoitettuja kestäviä ja
korkealaatuisia tuotteita ja palveluita; pitää 
tervetulleena ehdotusta Euroopan 
standardointijärjestelmän uudistamisesta 
ja vaatii toimia, joilla voidaan edistää 
avoimuutta ja eri toimijoiden 
osallistumista sekä pienentää 
kustannuksia;

Or. en

Tarkistus 2
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että on ehdottoman tärkeää 
mukauttaa EU:n tieto- ja 
viestintätekniikan standardointipolitiikka 
markkinoiden ja toimintapolitiikkojen 
kehitykseen, joka johtaa sellaisten 
yhteentoimivuuteen perustuvien unionin 
toimintapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseen kuin sähköinen 
liiketoiminta ja kauppa, sähköiset 
rahtikirjat ja älykkäät 
liikennejärjestelmät;

Or. en
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Tarkistus 3
Amalia Sartori

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille tarpeen parantaa
palveludirektiivin vastavuoroista 
arviointiprosessia sisämarkkinoiden 
toiminnan tehostamiseksi; katsoo, että 
jäsenvaltioiden hallintojen nykyiset turhat 
byrokraattiset rasitteet, joita esiintyy 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla, estävät kaikkia jäsenvaltioita 
koskevien yleisten sääntöjen 
täytäntöönpanon;

2. panee merkille, että sisämarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamiseksi
palveludirektiivin vastavuoroista 
arviointiprosessia, joka on ensimmäinen 
komission tämän direktiivin mukaisesti 
käynnistämä prosessi, voidaan sen 
myönteisistä tuloksista huolimatta 
edelleenkin parantaa erityisesti nopean 
tietojenvaihdon avulla;

Or. it

Tarkistus 4
Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille tarpeen parantaa 
palveludirektiivin vastavuoroista 
arviointiprosessia sisämarkkinoiden 
toiminnan tehostamiseksi; katsoo, että 
jäsenvaltioiden hallintojen nykyiset turhat 
byrokraattiset rasitteet, joita esiintyy 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla, estävät kaikkia jäsenvaltioita 
koskevien yleisten sääntöjen 
täytäntöönpanon;

2. panee merkille tarpeen parantaa 
palveludirektiivin vastavuoroista 
arviointiprosessia sisämarkkinoiden 
toiminnan tehostamiseksi; kehottaa 
arvioimaan direktiivin vaikutusta 
palvelujen laatuun ja arvioimaan myös 
direktiivin viranomaisille jättämää 
toimintamarginaalia, jonka ansiosta ne 
voivat asettaa palveluntuottajille yleisen 
edun mukaisia vaatimuksia; katsoo, että 
jäsenvaltioiden hallintojen nykyiset turhat 
byrokraattiset rasitteet, joita esiintyy 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla, estävät kaikkia jäsenvaltioita 
koskevien yleisten sääntöjen 
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täytäntöönpanon;

Or. en

Tarkistus 5
Patrizia Toia, Roberto Gualtieri

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan lainsäädännön valmistelussa 
huomioon Euroopan liiketoimintamallien 
erilaisuuden; korostaa, että erityisen 
merkittäviä ovat osuus- ja yhteisötalouden 
yritykset, joiden toimintatapa ei perustu 
kokoon tai toiminta-alaan vaan 
pikemminkin yhteisiin arvoihin, joiden 
korostaminen ilmenee sosiaalisten 
toimijoiden osallistumisena, yksittäisiä 
ihmisiä koskevien ja sosiaalisten 
tavoitteiden priorisointina 
pääomatavoitteisiin nähden, 
solidaarisuuden ja vastuullisuuden 
periaatteiden noudattamisena, palvelujen 
käyttäjien etujen ja yleisen edun 
yhteensovittamisena, vapaaehtoisena ja 
avoimena jäsenyytenä sekä ylijäämän 
käyttönä ensisijaisesti kestävän kehityksen 
mukaisten tavoitteiden toteuttamiseen ja 
palvelujen tuottamiseen jäsenille samalla, 
kun toimitaan yleisen edun mukaisesti;

Or. it

Tarkistus 6
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että palveluiden alan 



PE456.800v01-00 6/19 AM\853998FI.doc

FI

sisämarkkinoita ei vielä ole toteutettu; 
kehottaa komissiota nykyisten teknisten, 
hallinnollisten ja lainsäädännöllisten 
esteiden poistamiseksi nopeuttamaan 
sähköisistä allekirjoituksista annetun 
direktiivin tarkistamista ja luomaan 
edellytykset sähköisen tunnistamisen ja 
varmentamisen vastavuoroiseksi 
tunnustamiseksi unionissa;

Or. ro

Tarkistus 7
Hermann Winkler

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että kehitettäessä sähköistä 
kaupankäyntiä sisämarkkinoilla on 
keskityttävä kuluttajien digitaalisessa 
taloudessa kohtaamiin ongelmiin sekä tasa-
arvoisten mahdollisuuksien turvaamiseen 
palvelujen käyttäjille, joilla on eri 
kansallisuus tai asuinpaikka; korostaa, että 
on tarpeen laatia sääntelypuitteet, joilla 
edistetään kuluttajansuojaa sähköisen 
kaupankäynnin alalla;

3. katsoo, että kehitettäessä sähköistä 
kaupankäyntiä sisämarkkinoilla on 
keskityttävä kuluttajien digitaalisessa 
taloudessa kohtaamiin ongelmiin sekä tasa-
arvoisten mahdollisuuksien turvaamiseen 
palvelujen käyttäjille, joilla on eri 
kansallisuus tai asuinpaikka; korostaa, että 
on tarpeen laatia sääntelypuitteet, joilla 
edistetään kuluttajansuojaa sähköisen 
kaupankäynnin alalla; korostaa kuitenkin, 
että on erityisesti otettava huomioon 
sellaisten pk-yritysten tarpeet, joiden 
päätoimintamuoto ei ole sähköinen 
kaupankäynti;

Or. de

Tarkistus 8
Amalia Sartori

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että kehitettäessä sähköistä 3. katsoo, että kehitettäessä edelleen
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kaupankäyntiä sisämarkkinoilla on 
keskityttävä kuluttajien digitaalisessa 
taloudessa kohtaamiin ongelmiin sekä 
tasa-arvoisten mahdollisuuksien 
turvaamiseen palvelujen käyttäjille, joilla 
on eri kansallisuus tai asuinpaikka; 
korostaa, että on tarpeen laatia 
sääntelypuitteet, joilla edistetään
kuluttajansuojaa sähköisen 
kaupankäynnin alalla;

sähköistä kaupankäyntiä sisämarkkinoilla 
on keskityttävä erityisesti kuluttajien ja 
yritysten digitaalisessa taloudessa 
kohtaamiin oikeudellisiin ongelmiin;
korostaa, että on tarpeen laatia 
sääntelypuitteet, joilla edistetään sähköisen 
kaupankäynnin kehittymistä ja 
kiinnitetään huomiota erityisesti 
rajatylittävään kaupankäyntiin samalla, 
kun taataan korkeatasoinen 
kuluttajansuoja;

Or. it

Tarkistus 9
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa sisämarkkinoiden merkitystä 
julkisissa hankinnoissa ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että vähintään 
50 prosenttia julkisista hankinnoista 
voidaan toteuttaa sähköisesti vuoteen 
2015 mennessä sen sitoumuksen 
mukaisesti, josta komissio ja jäsenvaltiot 
sopivat Manchesterissä vuonna 2005 
pidetyssä sähköistä viranomaisasiointia 
käsitelleessä ministerikokouksessa;

Or. ro

Tarkistus 10
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että sisämarkkinoilla 
voimassa oleva syrjimättömyyden periaate 
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poistaa toisen jäsenvaltion kansalaisille 
asetetun velvoitteen toimittaa palvelun tai 
edullisempien ehtojen tai hintojen 
saamiseksi alkuperäisiä asiakirjoja tai 
oikeaksi todistettuja jäljennöksiä, 
kansalaisuuden osoittava todistus tai 
virallisia asiakirjakäännöksiä;

Or. en

Tarkistus 11
Herbert Reul

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että EU:n ilmasto- ja 
energiatavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvitaan uutta veropoliittista
toimintamallia, jossa valmisteverojen 
vähimmäiskannat määritetään 
hiilidioksidipäästöjen ja energiasisällön 
perusteella; kehottaa siksi komissiota
varmistamaan, että energiaverotus ja 
EU:n päästökauppajärjestelmä nivoutuvat 
asianmukaisella tavalla yhteen ja siten 
vältetään näiden kahden järjestelmän 
väliset päällekkäisyydet;

4. katsoo, että EU:n ilmasto- ja 
energiatavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvitaan uutta toimintamallia; kehottaa 
komissiota välttämään päällekkäisyyksiä 
päästökauppajärjestelmän kanssa;

Or. de

Tarkistus 12
Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että EU:n ilmasto- ja 
energiatavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvitaan uutta veropoliittista 
toimintamallia, jossa valmisteverojen 
vähimmäiskannat määritetään

4. katsoo, että EU:n ilmasto- ja 
energiatavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvitaan uutta veropoliittista 
toimintamallia, jossa valmisteverojen 
hiilidioksidipäästöjen ja energiasisällön 
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hiilidioksidipäästöjen ja energiasisällön 
perusteella; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että energiaverotus ja EU:n 
päästökauppajärjestelmä nivoutuvat 
asianmukaisella tavalla yhteen ja siten 
vältetään näiden kahden järjestelmän 
väliset päällekkäisyydet;

perusteella määräytyviä 
vähimmäiskantoja korotetaan; kehottaa 
siksi komissiota varmistamaan, että sekä
energiaverotus että EU:n 
päästökauppajärjestelmä edistävät unionin 
pitkän aikavälin ilmasto- ja 
energiatavoitteiden saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 13
Amalia Sartori

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että Euroopan unionin on 
tehostettava ilmasto- ja energia-alan 
toimiaan, jotta voidaan edistää kaikin 
puolin toimivien energiamarkkinoiden 
luomista samalla, kun otetaan huomioon 
tulevaisuuden energiahaasteet;

Or. it

Tarkistus 14
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. huomauttaa, että 
energiatehokkuussuunnitelmat ovat 
tarpeellisia energiasäästöjen lisäämiseksi 
merkittävästi, ja aikoo seurata tiiviisti 
ympäristömerkkiä, ekologista suunnittelua, 
liikennettä ja infrastruktuureja koskevien 
direktiivien täytäntöönpanoa, jotta voidaan 
varmistaa yhteinen eurooppalainen 
lähestymistapa;

5. huomauttaa, että 
energiatehokkuussuunnitelmat ovat 
tarpeellisia energiasäästöjen lisäämiseksi 
merkittävästi, ja aikoo seurata tiiviisti 
ympäristömerkkiä, ekologista suunnittelua, 
liikennettä ja infrastruktuureja koskevien 
direktiivien täytäntöönpanoa, jotta voidaan 
varmistaa yhteinen eurooppalainen 
lähestymistapa; korostaa, että on tärkeää 
kannustaa paikallis- ja alueviranomaisia 
hyödyntämään tieto- ja 
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viestintätekniikkaa energiatehokkuus- ja 
ympäristösuunnitelmissaan, ja katsoo, 
että tällaisen tekniikan käyttö lisää 
merkittävästi liiketoiminnan 
mahdollisuuksia paikallisesti ja 
alueellisesti;

Or. en

Tarkistus 15
Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. huomauttaa, että 
energiatehokkuussuunnitelmat ovat 
tarpeellisia energiasäästöjen lisäämiseksi 
merkittävästi, ja aikoo seurata tiiviisti
ympäristömerkkiä, ekologista suunnittelua,
liikennettä ja infrastruktuureja koskevien 
direktiivien täytäntöönpanoa, jotta voidaan 
varmistaa yhteinen eurooppalainen 
lähestymistapa;

5. huomauttaa, että uudet
energiatehokkuussuunnitelmat, 
-toimintalinjat ja -toimet ovat tarpeellisia 
energiasäästöjen lisäämiseksi merkittävästi, 
ja pyytää komissiota seuraamaan tiiviisti
erityisesti energiamerkintää, ekologista 
suunnittelua, liikennettä, rakennuksia ja 
infrastruktuureja koskevien ja myös 
muiden asiaan liittyvien direktiivien 
täytäntöönpanoa, jotta voidaan varmistaa 
yhteinen eurooppalainen lähestymistapa ja 
sen soveltaminen; kehottaa komissiota 
vastaavasti omaksumaan 
kunnianhimoisen lähestymistavan tulevan 
resurssien tehokasta käyttöä koskevan 
strategian tavoitteita, toimintatapoja ja 
välineitä määritellessään;

Or. en

Tarkistus 16
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
5 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. huomauttaa, että 
energiatehokkuussuunnitelmat ovat 
tarpeellisia energiasäästöjen lisäämiseksi 
merkittävästi, ja aikoo seurata tiiviisti 
ympäristömerkkiä, ekologista suunnittelua, 
liikennettä ja infrastruktuureja koskevien 
direktiivien täytäntöönpanoa, jotta voidaan 
varmistaa yhteinen eurooppalainen 
lähestymistapa;

5. huomauttaa, että 
energiatehokkuussuunnitelmat ovat 
tarpeellisia energiasäästöjen lisäämiseksi 
merkittävästi, ja aikoo seurata tiiviisti 
ympäristömerkkiä, ekologista suunnittelua, 
liikennettä ja infrastruktuureja koskevien 
direktiivien täytäntöönpanoa, jotta voidaan 
varmistaa yhteinen eurooppalainen 
lähestymistapa; tähdentää, että itäisen 
Euroopan infrastruktuuria olisi 
parannettava unionin läntisten 
jäsenvaltioiden infrastruktuuria 
vastaavasti;

Or. en

Tarkistus 17
Hermann Winkler

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä ehdotusta tarkistaa 
pk-yrityksiä koskevaa hanketta (Small 
Business Act) siten, että se liitetään tiiviisti 
yhteen Eurooppa 2020 -strategian kanssa, 
mutta pahoittelee, että pk-yritysten roolia 
ei ole korostettu tarpeeksi;

6. pitää myönteisenä ehdotusta tarkistaa 
pk-yrityksiä koskevaa hanketta (Small 
Business Act) siten, että se liitetään tiiviisti 
yhteen Eurooppa 2020 -strategian kanssa, 
mutta pahoittelee, että pk-yritysten roolia 
ei ole korostettu tarpeeksi komission 
ehdotuksessa sisämarkkinoiden 
parantamiseksi; katsoo, että liian 
harvoissa ehdotuksissa otetaan huomioon 
Euroopan perinteiset tyypilliset pk-
yritykset;

Or. de

Tarkistus 18
Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä ehdotusta tarkistaa 
pk-yrityksiä koskevaa hanketta (Small 
Business Act) siten, että se liitetään tiiviisti 
yhteen Eurooppa 2020 -strategian kanssa, 
mutta pahoittelee, että pk-yritysten roolia 
ei ole korostettu tarpeeksi;

6. pitää myönteisenä ehdotusta tarkistaa 
pk-yrityksiä koskevaa hanketta (Small 
Business Act) siten, että se liitetään tiiviisti 
yhteen Eurooppa 2020 -strategian kanssa, 
mutta pahoittelee, että pk-yritysten roolia 
ei ole korostettu tarpeeksi; pitää 
myönteisenä ehdotusta 
toimintasuunnitelmasta, jonka 
tarkoituksena on parantaa pk-yritysten 
pääsyä pääomamarkkinoille, ja kehottaa 
edistämään innovoiville pk-yrityksille 
tarkoitettuja innovatiivisia 
rahoitusmekanismeja;

Or. en

Tarkistus 19
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä ehdotusta tarkistaa 
pk-yrityksiä koskevaa hanketta (Small 
Business Act) siten, että se liitetään tiiviisti 
yhteen Eurooppa 2020 -strategian kanssa, 
mutta pahoittelee, että pk-yritysten roolia 
ei ole korostettu tarpeeksi;

6. pitää myönteisenä ehdotusta tarkistaa 
pk-yrityksiä koskevaa hanketta (Small 
Business Act) siten, että se liitetään tiiviisti 
yhteen Eurooppa 2020 -strategian kanssa, 
mutta pahoittelee, että pk-yritysten ja 
erityisesti mikroyritysten roolia ei ole 
korostettu tarpeeksi; korostaa, että on 
tärkeää toteuttaa hallinnollisen rasituksen 
vähentämistä käsittelevän korkean tason 
ryhmän ehdotukset;

Or. en
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Tarkistus 20
Amalia Sartori

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä ehdotusta tarkistaa 
pk-yrityksiä koskevaa hanketta (Small 
Business Act) siten, että se liitetään tiiviisti 
yhteen Eurooppa 2020 -strategian kanssa,
mutta pahoittelee, että pk-yritysten roolia 
ei ole korostettu tarpeeksi;

6. pitää myönteisenä ehdotusta tarkistaa 
pk-yrityksiä koskevaa hanketta (Small 
Business Act) siten, että se liitetään tiiviisti 
yhteen Eurooppa 2020 -strategian kanssa,
ja kehottaa komissiota ottamaan 
asianmukaisesti huomioon pk-yritysten
merkittävän roolin Euroopassa;

Or. it

Tarkistus 21
Hermann Winkler

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää myönteisinä komission 
suunnitelmia uudistaa EU:n 
arvonlisäverojärjestelmää; korostaa 
erityisesti tarvetta yksinkertaistaa sääntöjä 
ja etenkin sääntöjä, jotka koskevat pk-
yrityksiä ja tuotantopanoksiin sisältyvän 
veron vähentämistä, koska näin voitaisiin 
merkittävästi vähentää sääntöjen 
noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia;

Or. de

Tarkistus 22
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. suhtautuu erittäin vakavasti siihen, 
että 12 prosenttia arvonlisäverosta jää 
keräämättä unionissa, ja kehottaa 
komissiota järjestelmän nykyisten 
puutteiden korjaamiseksi nopeuttamaan 
sähköistä laskutusta koskevaa aloitettaan;

Or. ro

Tarkistus 23
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota nopeuttamaan 
nopeiden laajakaistayhteyksien 
käyttöönottoa unionin alueilla, jotta 
mahdollisimman moni pk-yritys voisi 
osallistua digitalisoituville 
sisämarkkinoille; 

Or. en

Tarkistus 24
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa, että oikeus harjoittaa 
ammattia toisessa jäsenvaltiossa on yksi 
perussopimuksissa vahvistetuista 
perusoikeuksista ja pitkälle kilpaillun 
sosiaalisen markkinatalouden 
välttämätön edellytys, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita poistamaan 
kaikki nykyiset työntekijöiden vapaan 
liikkumisen esteet;
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Or. ro

Tarkistus 25
Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. painottaa, että EU:n on syytä tulla 
omavaraisemmaksi energiantoimitusten 
alalla, ja kehottaa komissiota 
monipuolistamaan energian 
toimitusreittejä käsittelemällä asiaa 
alueellisesti erityisesti Välimeren maissa; 
kehottaa komissiota myös parantamaan 
uusiutuvien energialähteiden integrointia ja 
korostaa tarvetta tehdä älykkäistä verkoista 
tehokkaampia; katsoo lisäksi, että lupien 
myöntämisen on oltava tehokkaampaa ja 
avoimempaa;

7. painottaa, että EU:n on syytä tulla 
omavaraisemmaksi energiantoimitusten 
alalla, ja katsoo, että alueelliset klusterit 
energia-alan sisämarkkinoiden 
yhteydessä edistäisivät tätä 
omavaraisuutta; kehottaa komissiota myös 
parantamaan uusiutuvien energialähteiden 
integrointia ja korostaa tarvetta tehdä 
älykkäistä verkoista tehokkaampia; katsoo 
lisäksi, että yhteistyömekanismien 
toteuttamisen on oltava tehokkaampaa ja 
avoimempaa;

Or. en

Tarkistus 26
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. painottaa, että EU:n on syytä tulla 
omavaraisemmaksi energiantoimitusten 
alalla, ja kehottaa komissiota 
monipuolistamaan energian toimitusreittejä 
käsittelemällä asiaa alueellisesti erityisesti 
Välimeren maissa; kehottaa komissiota 
myös parantamaan uusiutuvien 
energialähteiden integrointia ja korostaa 
tarvetta tehdä älykkäistä verkoista 
tehokkaampia; katsoo lisäksi, että lupien 
myöntämisen on oltava tehokkaampaa ja 
avoimempaa;

7. painottaa, että EU:n on syytä tulla 
omavaraisemmaksi energiantoimitusten 
alalla, ja kehottaa komissiota 
monipuolistamaan energian toimitusreittejä 
käsittelemällä asiaa alueellisesti erityisesti 
Välimeren ja Keski-Euroopan maissa; 
kehottaa komissiota myös parantamaan 
uusiutuvien energialähteiden integrointia ja 
korostaa tarvetta tehdä älykkäistä verkoista 
tehokkaampia; katsoo lisäksi, että lupien 
myöntämisen on oltava tehokkaampaa ja 
avoimempaa;
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Or. en

Tarkistus 27
Amalia Sartori

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. painottaa tarvetta koordinoida ja 
yhdenmukaistaa paremmin Euroopan 
radiotaajuusspektrin käyttöä; puolustaa 
tarvetta ottaa huomioon taloudellisia sekä 
turvallisuuteen ja kansanterveyteen 
liittyviä etuja; katsoo, että taajuuksien 
hallinnoinnilla olisi edistettävä 
tiedotusvälineiden moniarvoisuutta;

8. painottaa tarvetta koordinoida ja 
yhdenmukaistaa paremmin Euroopan 
radiotaajuusspektrin käyttöä ja toivoo, että 
spektriä käytettäisiin tehokkaammin, jotta 
loppukäyttäjien maksamia hintoja 
voitaisiin laskea;

Or. it

Tarkistus 28
Hermann Winkler

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. pitää myönteisenä komission 
ehdotusta tehostaa vuoropuhelua 
kansalaisyhteiskunnan kanssa 
kuulemisten avulla; toteaa kuitenkin, että 
tarvittavat välineet ovat jo suureksi osaksi 
olemassa, koska komissio on sitoutunut 
tähän jo kauan sitten esittäessään 
vaikutustenarvioinnin suuntaviivat 
voidakseen ennakoida tarkemmin 
lainsäädäntöehdotusten vaikutuksia eri 
näkökulmista; korostaa jälleen, että EU:n 
toimielinten on kuultava eri tahoja, jotta 
ne voisivat hyödyntää näiden 
erityisasiantuntemusta ja myös varmistaa 
toimiensa avoimuuden ja saada niille 
yleisen hyväksynnän;
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Or. de

Tarkistus 29
Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. vaatii joustavaa patenttijärjestelmää, 
joka edistäisi teknistä innovointia 
etsittäessä vastauksia sellaisiin 
yhteiskunnan haasteisiin kuin 
väestörakenteen muutokset ja 
ilmastonmuutos; muistuttaa sen vuoksi, 
että unionin patenttijärjestelmän tulisi 
tuottaa korkealaatuisia patentteja sen 
lisäksi, että se tuottaa niitä halvemmalla; 
korostaa etuja, joita saavutetaan 
yhteistoimintaan perustuvilla 
toimintatavoilla, kuten klusterit, avoin 
innovointi sekä yhteisten patenttialustojen 
ja -poolien käyttö;

Or. en

Tarkistus 30
Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. korostaa, että tekijänoikeuksien 
yhteisvalvontaa koskeva puitedirektiivi ei 
saisi rajoittaa käyttäjien oikeuksia, vaan 
sen olisi edistettävä innovatiivisten 
liiketoimintamallien syntymistä siten, että 
tuetaan sähköisen sisällön ja lisäarvoa 
tuovien palvelujen tuottamista;

Or. en
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Tarkistus 31
Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. pitää myönteisenä tuotteiden 
ekologista jalanjälkeä koskevaa aloitetta 
ja kehottaa komissiota pikaisesti luomaan 
todellisen yhteisen arviointi- ja 
merkintäjärjestelmän;

Or. en

Tarkistus 32
Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 d kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 d. toteaa, että julkiset hankinnat ovat 
tehokas väline, jolla voidaan ohjata 
markkinoita kestävien tuotteiden ja 
palvelujen suuntaan ja kannustaa 
innovointia; pitää hyvänä komission 
aikomusta tarkistaa ja yksinkertaistaa 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä ja 
korostaa, että tämän ei tule vaarantaa 
vaan pikemminkin parantaa 
viranomaisten mahdollisuuksia sisällyttää 
tarjouspyyntöihin esimerkiksi ympäristö-
tai sosiaaliasioita koskevia yleisen edun 
mukaisia vaatimuksia; 

Or. en

Tarkistus 33
Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
8 e kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 e. korostaa, että kestävyydestä on 
tehtävä teollisen kehityksen tärkein 
kriteeri, ja pyytää sen vuoksi ottamaan 
tämän asian huomioon kuulemisissa, 
jotka liittyvät unionin toimintakehykseen 
teollisuuden rakennemuutokseen 
valmistautumista varten;

Or. en


