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Tarkistus 1
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että sisämarkkinoiden parempi 
hallinnointi tarjoaa valtavia 
mahdollisuuksia kaupankäyntiin, 
investointeihin ja työvoiman käyttöön ja 
voisi merkittävästi parantaa paikallisia ja 
alueellisia kasvunäkymiä;

1. katsoo, että sisämarkkinoiden parempi 
hallinnointi tarjoaa valtavia 
mahdollisuuksia kaupankäyntiin, 
investointeihin ja työmarkkinoille ja voisi 
merkittävästi parantaa paikallisia ja 
alueellisia kasvunäkymiä;

Or. de

Tarkistus 2
Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että sisämarkkinoiden parempi
hallinnointi tarjoaa valtavia 
mahdollisuuksia kaupankäyntiin, 
investointeihin ja työvoiman käyttöön ja 
voisi merkittävästi parantaa paikallisia ja 
alueellisia kasvunäkymiä;

1. katsoo, että sisämarkkinoiden hyvä
hallinnointi tarjoaa valtavia 
mahdollisuuksia kaupankäyntiin, 
investointeihin ja työvoiman 
organisointiin ja voisi merkittävästi 
parantaa paikallisia ja alueellisia 
kasvunäkymiä;

Or. en

Tarkistus 3
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että sisämarkkinoiden hyvä 
hallinnointi ja alueiden kehittäminen 
täydentävät toisiaan ja luovat yhdessä 
vahvan Euroopan, jonka ominaispiirteitä 
ovat yhteenkuuluvuus ja kilpailukyky;

Or. ro

Tarkistus 4
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että sisämarkkinoita koskeva 
EU:n lainsäädäntö vaikuttaa moniin 
paikallisten ja alueellisten toimijoiden 
suorittamiin tehtäviin erityisesti kun on 
kyse julkisista hankinnoista, valtionavusta,
yleisen taloudellisen edun mukaisista 
palveluista ja käyttöoikeuksista;

2. toteaa, että sisämarkkinoita koskeva 
EU:n lainsäädäntö vaikuttaa moniin 
paikallisten ja alueellisten toimijoiden 
suorittamiin tehtäviin erityisesti kun on 
kyse julkisista hankinnoista, valtionavusta 
ja yleisen taloudellisen edun mukaisista 
palveluista;

Or. de

Tarkistus 5
Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että sisämarkkinoita koskeva
EU:n lainsäädäntö vaikuttaa moniin
paikallisten ja alueellisten toimijoiden 
suorittamiin tehtäviin erityisesti kun on 
kyse julkisista hankinnoista, valtionavusta, 
yleisen taloudellisen edun mukaisista 
palveluista ja käyttöoikeuksista;

2. toteaa, että sisämarkkinoita koskevassa
EU:n lainsäädännössä suunnitellaan 
monia paikallisten ja alueellisten 
toimijoiden suorittamia tehtäviä erityisesti 
kun on kyse julkisista hankinnoista, 
valtionavusta, yleisen taloudellisen edun 
mukaisista palveluista ja käyttöoikeuksista;
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Or. en

Tarkistus 6
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että sisämarkkinoiden 
tehokkaassa hallinnoinnissa on otettava 
tasapuolisesti huomioon kaikkien 
alueellisten sidosryhmien edut ja että 
tämä on ainoa keino varmistaa, että 
sisämarkkinat toimivat parhaalla 
mahdollisella tavalla ja kuluttajat 
osoittavat suurempaa luottamusta niitä 
hallinnoiviin elimiin;

Or. ro

Tarkistus 7
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Lissabonin sopimuksessa 
nimenomaisesti tunnustetun paikallisen ja 
alueellisen itsehallinnon periaatteen sekä 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen
on oltava kaiken sisämarkkinoiden 
poliittisen kehittämisen kulmakiviä;

3. korostaa, että Lissabonin sopimuksessa 
nimenomaisesti tunnustettu paikallisen ja 
alueellisen itsehallinnon periaate sekä 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
sisämarkkinoilla;

Or. fr

Tarkistus 8
Alain Cadec
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. suosittaa, että kaikkien jäsenvaltioiden 
paikallis- ja alueviranomaisia ja niiden 
kattojärjestöjä pyydetään tekemään
ehdotuksia siitä, miten sisämarkkinat 
saataisiin parhaiten toteutettua 
täysimääräisesti, ja että kaikkia julkisia 
laitoksia kannustettaisiin järjestämään 
asiaa koskeva julkinen kuuleminen ja 
keskustelu;

4. suosittaa, että kaikki jäsenvaltioiden 
paikallis- ja alueviranomaiset ja niiden 
kattojärjestöt voisivat tehdä ehdotuksia 
siitä, miten sisämarkkinat saataisiin 
parhaiten toteutettua täysimääräisesti;

Or. fr

Tarkistus 9
Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. suosittaa, että kaikkien jäsenvaltioiden 
paikallis- ja alueviranomaisia ja niiden 
kattojärjestöjä pyydetään tekemään 
ehdotuksia siitä, miten sisämarkkinat 
saataisiin parhaiten toteutettua 
täysimääräisesti, ja että kaikkia julkisia 
laitoksia kannustettaisiin järjestämään 
asiaa koskeva julkinen kuuleminen ja 
keskustelu;

4. suosittaa, että kaikkien jäsenvaltioiden 
paikallis- ja alueviranomaisia pyydetään 
tekemään ehdotuksia siitä, miten 
sisämarkkinat saataisiin parhaiten 
toteutettua täysimääräisesti;

Or. en

Tarkistus 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. suosittaa, että kaikkien jäsenvaltioiden 
paikallis- ja alueviranomaisia ja niiden 
kattojärjestöjä pyydetään tekemään 
ehdotuksia siitä, miten sisämarkkinat 
saataisiin parhaiten toteutettua 
täysimääräisesti, ja että kaikkia julkisia 
laitoksia kannustettaisiin järjestämään asiaa 
koskeva julkinen kuuleminen ja 
keskustelu;

4. suosittaa, että kaikkien jäsenvaltioiden 
paikallis- ja alueviranomaisia ja niiden 
kattojärjestöjä pyydetään tekemään 
ehdotuksia siitä, miten sisämarkkinat 
saataisiin parhaiten toteutettua 
täysimääräisesti, ja että kaikkia julkisia 
laitoksia kannustettaisiin järjestämään asiaa 
koskeva julkinen kuuleminen ja keskustelu, 
jonka jälkeen järjestettäisiin 
kohderyhmille tarkoitettuja 
tiedotuskampanjoita;

Or. ro

Tarkistus 11
Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suosittaa, että komissio teettää 
kuulemismenettelyjen ja EU-
lainsäädäntöä täytäntöön panevien 
paikallis- ja alueviranomaisten kanssa 
käytävän tehostetun vuoropuhelun lisäksi 
perusteellisia alueellisia arviointeja 
vakuuttavien perustelujen esittämiseksi 
tarpeelle säännellä sisämarkkinoita ennen 
lainsäädäntöehdotusten hyväksymistä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 12
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suosittaa, että komissio teettää 
kuulemismenettelyjen ja EU-lainsäädäntöä 
täytäntöön panevien paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa käytävän 
tehostetun vuoropuhelun lisäksi 
perusteellisia alueellisia arviointeja 
vakuuttavien perustelujen esittämiseksi 
tarpeelle säännellä sisämarkkinoita ennen 
lainsäädäntöehdotusten hyväksymistä;

5. suosittaa, että komissio teettää 
kuulemismenettelyjen ja EU-lainsäädäntöä 
täytäntöön panevien paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa käytävän 
tehostetun vuoropuhelun lisäksi 
perusteellisia alueellisia arviointeja, jotka 
perustuvat paikallisiin ja alueellisiin 
erityispiirteisiin, vakuuttavien perustelujen 
esittämiseksi tarpeelle säännellä 
sisämarkkinoita ennen 
lainsäädäntöehdotusten hyväksymistä;

Or. ro

Tarkistus 13
Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että laadukkaat ja saatavilla 
olevat yleisen edun mukaiset palvelut ovat 
ratkaisevan tärkeitä paikallisyhteisöille ja 
että paikallisten ja alueellisten julkisten 
palvelujen tuottaminen on tärkeää 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta; katsoo siksi, 
että paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten mahdollisuudet ja edut olisi 
otettava paremmin huomioon 
sisämarkkinoiden tulevassa kehittämisessä;

6. huomauttaa, että laadukkaat ja saatavilla 
olevat yleisen edun mukaiset palvelut ovat 
ratkaisevan tärkeitä paikallis- ja 
alueyhteisöille ja että paikallisten ja 
alueellisten julkisten palvelujen 
tuottaminen on tärkeää taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta; katsoo siksi, 
että paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten mahdollisuudet ja edut olisi 
otettava täysimääräisesti huomioon 
sisämarkkinoiden tulevassa kehittämisessä;

Or. en

Tarkistus 14
Iosif Matula
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että laadukkaat ja saatavilla 
olevat yleisen edun mukaiset palvelut ovat 
ratkaisevan tärkeitä paikallisyhteisöille ja 
että paikallisten ja alueellisten julkisten 
palvelujen tuottaminen on tärkeää 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta; katsoo siksi, 
että paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten mahdollisuudet ja edut olisi 
otettava paremmin huomioon 
sisämarkkinoiden tulevassa kehittämisessä;

6. huomauttaa, että laadukkaat ja saatavilla 
olevat yleisen edun mukaiset palvelut ovat 
ratkaisevan tärkeitä paikallisyhteisöille ja 
että paikallisten ja alueellisten julkisten 
palvelujen tuottaminen on tärkeää 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta; katsoo siksi, 
että paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten mahdollisuudet ja edut olisi 
otettava ensisijaisesti huomioon 
sisämarkkinoiden tulevassa kehittämisessä;

Or. ro

Tarkistus 15
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että laadukkaiden julkisten 
palvelujen tarjoaminen kansalaisille 
jokaisella Euroopan unionin alueella on 
dynaamisten ja vahvojen 
sisämarkkinoiden ehdoton edellytys;

Or. ro

Tarkistus 16
Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että sisämarkkinoiden 7. korostaa, että sisämarkkinoiden 
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hallinnointi on yhdistettävä rakenteellisesti
koheesiopolitiikkaan ja unionin tärkeimpiin 
painopistealoihin, erityisesti Eurooppa 
2020 -strategian painopistealoihin; 
ehdottaa, että tehdään alueellisia 
sopimuksia, joiden nojalla alue- ja 
paikallisviranomaiset keskittävät 
toimintaansa ja rahoitusta 
sisämarkkinoiden vahvistamiseen 
Eurooppa 2020 -strategian ja lippulaiva-
aloitteiden mukaisesti;

hallinnointi on yhdistettävä 
koheesiopolitiikkaan ja unionin tärkeimpiin 
painopistealoihin, erityisesti Eurooppa 
2020 -strategian painopistealoihin; 
ehdottaa, että tehdään alueellisia 
sopimuksia, joiden nojalla alue- ja 
paikallisviranomaiset keskittävät 
toimintaansa ja rahoitusta 
sisämarkkinoiden vahvistamiseen 
Eurooppa 2020 -strategian ja lippulaiva-
aloitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 17
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. katsoo, että koheesiopolitiikalla voidaan 
varmistaa nopeampi lähentyminen 
yhdentymisen ja parempien 
sisämarkkinayhteyksien avulla; katsoo, että 
politiikassa olisi tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi edelleen keskityttävä 
markkinahäiriöihin puuttumiseen ja
varmistettava, että alueet hyödyntävät 
täysimääräisesti kehityspotentiaaliaan 
Euroopan taloudellisessa yhdentymisessä;

8. katsoo, että koheesiopolitiikalla voidaan 
varmistaa nopeampi lähentyminen 
yhdentymisen ja parempien 
sisämarkkinayhteyksien avulla; katsoo, että 
politiikassa olisi tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi varmistettava, että alueet 
hyödyntävät täysimääräisesti 
kehityspotentiaaliaan Euroopan 
taloudellisessa yhdentymisessä;

Or. de

Tarkistus 18
Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. katsoo, että koheesiopolitiikalla voidaan 8. katsoo, että koheesiopolitiikalla voidaan 
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varmistaa nopeampi lähentyminen 
yhdentymisen ja parempien 
sisämarkkinayhteyksien avulla; katsoo, että 
politiikassa olisi tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi edelleen keskityttävä 
markkinahäiriöihin puuttumiseen ja 
varmistettava, että alueet hyödyntävät 
täysimääräisesti kehityspotentiaaliaan 
Euroopan taloudellisessa yhdentymisessä;

varmistaa nopeampi lähentyminen 
yhdentymisen ja parempien 
sisämarkkinayhteyksien avulla; katsoo, että 
politiikassa olisi tämän tavoitteen
saavuttamiseksi edelleen keskityttävä 
markkinoiden vajavaisuuksiin 
puuttumiseen ja varmistettava, että alueet 
hyödyntävät täysimääräisesti 
kehityspotentiaaliaan Euroopan 
taloudellisessa yhdentymisessä;

Or. en

Tarkistus 19
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. katsoo, että koheesiopolitiikalla voidaan 
varmistaa nopeampi lähentyminen 
yhdentymisen ja parempien 
sisämarkkinayhteyksien avulla; katsoo, että 
politiikassa olisi tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi edelleen keskityttävä 
markkinahäiriöihin puuttumiseen ja 
varmistettava, että alueet hyödyntävät 
täysimääräisesti kehityspotentiaaliaan 
Euroopan taloudellisessa yhdentymisessä;

8. katsoo, että koheesiopolitiikalla voidaan 
varmistaa nopeampi lähentyminen 
yhdentymisen ja parempien 
sisämarkkinayhteyksien avulla; katsoo, että 
politiikassa olisi tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi edelleen keskityttävä 
markkinahäiriöihin puuttumiseen sen 
varmistamiseksi, että alueet hyödyntävät 
täysimääräisesti kehityspotentiaaliaan, sekä 
rajat ylittävän alueellisen yhteistyön 
lujittamiseen Euroopan taloudellisessa 
yhdentymisessä;

Or. ro

Tarkistus 20
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. ei pidä toivottavana 
ehdollisuuslausekkeen sisällyttämistä 

Poistetaan.
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rakennerahastoja koskeviin säännöksiin 
niiden jäsenvaltioiden palkitsemiseksi, 
jotka ovat olleet kurinalaisimpia 
sisämarkkinoita koskevien direktiivien 
saattamisessa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä; katsoo, että EU:n 
antamasta taloudellisesta tuesta koituvan 
vipuvoiman käyttö kannustimiin 
sisämarkkinoita koskevien säännösten 
saattamiseksi pikaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä olisi epäoikeudenmukaista.

Or. fr

Tarkistus 21
Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. ei pidä toivottavana 
ehdollisuuslausekkeen sisällyttämistä 
rakennerahastoja koskeviin säännöksiin 
niiden jäsenvaltioiden palkitsemiseksi, 
jotka ovat olleet kurinalaisimpia 
sisämarkkinoita koskevien direktiivien 
saattamisessa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä; katsoo, että EU:n 
antamasta taloudellisesta tuesta koituvan 
vipuvoiman käyttö kannustimiin 
sisämarkkinoita koskevien säännösten 
saattamiseksi pikaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä olisi epäoikeudenmukaista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 22
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
9 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9. ei pidä toivottavana
ehdollisuuslausekkeen sisällyttämistä 
rakennerahastoja koskeviin säännöksiin 
niiden jäsenvaltioiden palkitsemiseksi, 
jotka ovat olleet kurinalaisimpia 
sisämarkkinoita koskevien direktiivien 
saattamisessa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä; katsoo, että EU:n 
antamasta taloudellisesta tuesta koituvan 
vipuvoiman käyttö kannustimiin
sisämarkkinoita koskevien säännösten 
saattamiseksi pikaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä olisi epäoikeudenmukaista.

9. pitää ehdollisuuslausekkeen 
sisällyttämistä rakennerahastoja koskeviin 
säännöksiin hyödyllisenä; katsoo, että 
sisämarkkinoita koskevien säännösten 
saattaminen pikaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä lisää EU:n antaman 
taloudellisen tuen toimivuutta.

Or. de

Tarkistus 23
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. ei pidä toivottavana 
ehdollisuuslausekkeen sisällyttämistä 
rakennerahastoja koskeviin säännöksiin 
niiden jäsenvaltioiden palkitsemiseksi, 
jotka ovat olleet kurinalaisimpia 
sisämarkkinoita koskevien direktiivien
saattamisessa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä; katsoo, että EU:n antamasta 
taloudellisesta tuesta koituvan vipuvoiman 
käyttö kannustimiin sisämarkkinoita 
koskevien säännösten saattamiseksi 
pikaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä 
olisi epäoikeudenmukaista.

9. toteaa lopuksi, että rakennerahastojen 
ehdollisuusehdot voisivat liittyä 
sisämarkkinoita koskevien direktiivien
saattamiseen osaksi jäsenvaltioiden 
kansallista lainsäädäntöä, mutta katsoo, 
että näihin toimiin olisi turvauduttava 
vasta viimeisenä keinona; katsoo, että 
EU:n antamasta taloudellisesta tuesta 
koituvan vipuvoiman käyttöä kannustimiin 
sisämarkkinoita koskevien säännösten 
saattamiseksi pikaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä olisi puntaroitava 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 24
Lambert van Nistelrooij
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Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa, että erityisesti Euroopan 
alueellinen yhteistyö perustuu 
samanlaiseen ajattelutapaan kuin 
sisämarkkinat, koska siinä edistetään 
rajat ylittävää vuorovaikutusta ja saadaan 
keskinäistä hyötyä alueellisista ja 
paikallisista infrastruktuureista, 
investoinneista ja markkinoista;

Or. en

Tarkistus 25
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. katsoo, että koheesiopolitiikan virheet 
johtuvat suurelta osin 
sisämarkkinapolitiikasta, esimerkiksi 
julkisia hankintoja koskevasta 
politiikasta; korostaa, että virheiden 
vähentäminen edellyttää sisämarkkinoita 
koskevan lainsäädännön parempaa 
täytäntöönpanoa.

Or. en


