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Tarkistus 1
Phil Prendergast

Lausuntoluonnos
2 artikla

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää myönteisenä keskitettyjen 
asiointipisteiden (KAP) toimintaa, joka 
helpottaa tietojen saatavuutta 
jäsenvaltioiden 
liiketoimintamahdollisuuksista ja 
keskittää kaikki yrityksen perustamiseen
tarvittavat muodollisuudet yhteen 
kansalliseen yhteyspisteeseen;

2. pitää myönteisenä keskitettyjen 
asiointipisteiden (KAP) toimintaa, joka 
helpottaa tietojen saatavuutta 
liiketoiminnasta jäsenvaltioissa ja 
keskittää kaikki yrityksen perustamiseen 
ja laajentamiseen ulkomailla tarvittavat 
muodollisuudet ja hallinnolliset 
vaatimukset yhteen kansalliseen 
yhteyspisteeseen;

Or. en

Tarkistus 2
Phil Prendergast

Lausuntoluonnos
3 artikla

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä SOLVIT-
ongelmanratkaisuverkoston, Sinun 
Eurooppasi -neuvonnan, Yritys-Eurooppa-
verkoston, Euroopan kuluttajakeskusten, 
Europe Direct -palvelun ja Euroopan 
työnvälitysverkoston toimintaa ratkaisujen 
löytämiseksi sisämarkkinoiden todellisiin
ongelmiin; pyytää komissiota etsimään 
keinoja, joilla näiden palvelujen 
yhteensovittamista voidaan parantaa ja 
joiden avulla voidaan välttää päällekkäiset 
toimet ja resurssit;

3. pitää myönteisenä SOLVIT-
ongelmanratkaisuverkoston, Sinun 
Eurooppasi -neuvonnan, Yritys-Eurooppa-
verkoston, Euroopan kuluttajakeskusten, 
Europe Direct -palvelun ja Euroopan 
työnvälitysverkoston toimintaa tietojen ja 
avun tarjoamiseksi kansalaisille, 
kuluttajille ja yrittäjille sisämarkkinoilla; 
pyytää komissiota etsimään keinoja, joilla 
näiden palvelujen yhteensovittamista 
voidaan parantaa ja joiden avulla voidaan 
välttää päällekkäiset toimet ja resurssit;

Or. en



PE486.131v01-00 4/9 AM\897498FI.doc

FI

Tarkistus 3
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
3 artikla

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä SOLVIT-
ongelmanratkaisuverkoston, Sinun 
Eurooppasi -neuvonnan, Yritys-Eurooppa-
verkoston, Euroopan kuluttajakeskusten, 
Europe Direct -palvelun ja Euroopan 
työnvälitysverkoston toimintaa ratkaisujen 
löytämiseksi sisämarkkinoiden todellisiin 
ongelmiin; pyytää komissiota etsimään 
keinoja, joilla näiden palvelujen 
yhteensovittamista voidaan parantaa ja
joiden avulla voidaan välttää päällekkäiset 
toimet ja resurssit;

3. pitää myönteisenä SOLVIT-
ongelmanratkaisuverkoston, Sinun 
Eurooppasi -neuvonnan, Yritys-Eurooppa-
verkoston, Euroopan kuluttajakeskusten, 
Europe Direct -palvelun ja Euroopan 
työnvälitysverkoston toimintaa ratkaisujen 
löytämiseksi sisämarkkinoiden todellisiin 
ongelmiin; pyytää komissiota etsimään 
keinoja, joilla näiden palvelujen 
yhteensovittamista voidaan parantaa, 
joiden avulla voidaan välttää päällekkäiset 
toimet ja resurssit ja joilla voidaan ennen 
kaikkea lisätä tietoisuutta kaikista näistä 
palveluista, mukaan lukien niiden 
vastuualueista, jotta kansalaiset 
ymmärtävät, minkä palvelujen puoleen 
heidän on käännyttävä missäkin 
tilanteessa;

Or. en

Tarkistus 4
Angelika Werthmann

Lausuntoluonnos
4 artikla

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää komissiota panostamaan 
kansalaisille ja kuluttajille tarkoitetun 
suoran yhteyspisteen toteuttamiseen 
kussakin jäsenvaltiossa toimivien 
komission edustustojen kautta; katsoo, että 
suora yhteyspiste kussakin jäsenvaltiossa 
helpottaisi todella kansalaisten, 
kuluttajien ja yritysten pääsyä 
sisämarkkinoille;

4. pyytää komissiota panostamaan 
kansalaisille ja kuluttajille tarkoitetun 
suoran yhteyspisteen toteuttamiseen 
kussakin jäsenvaltiossa toimivien 
komission edustustojen kautta; katsoo, että 
suora yhteyspiste kussakin jäsenvaltiossa 
helpottaisi todella pääsyä sisämarkkinoille 
tarjoamalla käyttäjäystävällisen ja 
tehokkaamman palvelun, jolla ei 
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ainoastaan anneta tietoja vaan myös 
tiedotetaan siitä, mitä sisämarkkinat 
tarkoittavat ja mitä mahdollisuuksia ne 
tarjoavat; tämä voisi auttaa välttämään 
sekaannuksia tavallisten kansalaisten, 
kuluttajien ja yritysten keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 5
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
4 artikla

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää komissiota panostamaan 
kansalaisille ja kuluttajille tarkoitetun 
suoran yhteyspisteen toteuttamiseen 
kussakin jäsenvaltiossa toimivien 
komission edustustojen kautta; katsoo, että 
suora yhteyspiste kussakin jäsenvaltiossa 
helpottaisi todella kansalaisten, kuluttajien 
ja yritysten pääsyä sisämarkkinoille;

4. pyytää komissiota panostamaan 
kansalaisille ja kuluttajille tarkoitetun 
suoran yhteyspisteen toteuttamiseen 
kussakin jäsenvaltiossa toimivien 
Euroopan komission edustustojen kautta; 
katsoo, että kussakin jäsenvaltiossa 
sijaitseva suora yhteyspiste, jonka tehtävät 
suoritetaan läheisessä yhteistyössä 
Euroopan parlamentin 
tiedotustoimistojen kanssa, jotta voidaan 
taata kattava keskitetty palvelupiste 
jokaiselle yksittäiselle kansalaiselle,
helpottaisi todella kansalaisten, kuluttajien 
ja yritysten pääsyä sisämarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 6
Nikolaos Chountis

Lausuntoluonnos
4 a artikla (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa, että kansalaisten 
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suurimmat huolet koskevat 
täystyöllisyyden ja laadukkaiden 
sosiaalipalvelujen tarvetta; painottaa 
tarvetta taata kyseiset palvelut; painottaa, 
että työntekijöiden liikkuvuuden eri 
jäsenvaltioissa on oltava vapaaehtoista ja 
siihen on aina liityttävä työntekijöiden 
oikeuksien täysimääräinen 
kunnioittaminen;

Or. en

Tarkistus 7
Phil Prendergast

Lausuntoluonnos
5 artikla

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille vetoomusvaliokuntansa 
saaman valtavan määrän vetoomuksia, 
jotka koskevat kansalaisten 
sisämarkkinoilla kohtaamia ongelmia, 
erityisesti EU:n lainsäädännön 
virheelliseen kansalliseksi lainsäädännöksi 
saattamiseen ja täytäntöönpanoon liittyviä 
ongelmia; pyytää komissiota sisällyttämään 
vetoomusvaliokunnalle esitettyjen 
vetoomusten havainnot ja tulokset 
raporttiinsa; korostaa, että 
vetoomusmenettelyä tulisi hyödyntää 
nykyistä paremmin EU:n 
lainsäädäntömenettelyn parantamiseksi, 
muun muassa lisäämällä kansalaisten 
tietoisuutta heidän oikeudestaan 
vetoomuksen esittämiseen;

5. panee merkille vetoomusvaliokuntansa 
saaman valtavan määrän vetoomuksia, 
jotka koskevat kansalaisten 
sisämarkkinoilla kohtaamia ongelmia, 
erityisesti EU:n lainsäädännön 
virheelliseen kansalliseksi lainsäädännöksi 
saattamiseen ja täytäntöönpanoon liittyviä 
ongelmia; pyytää komissiota sisällyttämään 
vetoomusvaliokunnalle esitettyjen 
vetoomusten havainnot ja tulokset 
raporttiinsa; korostaa, että 
vetoomusmenettelyä tulisi hyödyntää 
nykyistä paremmin EU:n 
lainsäädäntömenettelyn parantamiseksi, 
erityisesti rajatylittävän kaupan esteitä 
koskevissa oikeussuojakeinoissa ja 
kuluttajien oikeuksien valvonnassa;

Or. en

Tarkistus 8
Nikolaos Chountis
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Lausuntoluonnos
5 a artikla (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 
kansalaisten sosiaalisten ja työtä 
koskevien perusoikeuksien 
kunnioittamisen ja edistämisen sekä 
takaamaan kaikkien työntekijöiden 
suojelun myös silloin, kun heidät on 
lähetetty toiseen jäsenvaltioon;

Or. en

Tarkistus 9
Nikolaos Chountis

Lausuntoluonnos
6 artikla

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää komissiota määrittämään 
kuhunkin huolenaiheeseen liittyvän 
tärkeimmän EU:n lainsäädännön, jotta 
kansalaiset, kuluttajat ja yritykset voisivat 
saada hyödyllistä tietoa ja ymmärtää 
raportin paremmin;

6. pyytää komissiota määrittämään 
kuhunkin huolenaiheeseen liittyvän 
tärkeimmän EU:n lainsäädännön, jotta 
kansalaiset, kuluttajat ja yritykset voisivat 
saada hyödyllistä ja helpommin saatavilla 
olevaa tietoa oikeuksistaan 
sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 10
Phil Prendergast

Lausuntoluonnos
8 artikla

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pyytää komissiota laatimaan kustakin 8. pyytää komissiota laatimaan kustakin 
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esitetystä huolenaiheesta taulukon, josta 
käy ilmi, mitkä toimijat ovat vastuussa 
kutakin määritettyä perussyytä koskevista 
ratkaisuista;

esitetystä huolenaiheesta taulukon, josta 
käy ilmi, mitkä viranomaiset ovat 
vastuussa kutakin määritettyä perussyytä 
koskevista ratkaisuista sekä toimista, joita 
pidetään asianmukaisina niiden 
käsittelyyn;

Or. en

Tarkistus 11
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
8 a artikla (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita keskittämään 
tiedotuskampanjansa Euroopan unionin 
kansalaisuuden teemavuonna 2013 niitä 
huolia koskeviin alueisiin, jotka liittyvät 
EU:n kansalaisuuteen perustuviin 
oikeuksiin, koska ne heijastelevat 
mietinnön valintamenetelmien perusteella 
aidosti sitä, mikä EU:n kansalaisille on 
tärkeintä heidän päivittäisessä 
elämässään sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 12
Phil Prendergast

Lausuntoluonnos
9 a artikla (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. tunnustaa kansalaisten 
rajatylittävissä pankkipalveluissa 
kohtaamat ongelmat, erityisesti 
pankkitilin avaamisen yhteydessä; pyytää 
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komissiota esittämään säädösehdotuksen 
mahdollisuudesta ja oikeudesta avata 
tavanomainen maksutili;

Or. en


