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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et ühtne turg on Euroopa 

ülesehitamise nurgakivi ning selle tõhus 

toimimine on äärmiselt oluline ELi 

poliitika asjakohaseks teostamiseks ning 

see on majanduse taastamise alus; 

A. arvestades, et ühtne turg on Euroopa 

ülesehitamise nurgakivi, kuid see ei paku 

iseenesest väljapääsu kriisist, kui sellega 

ei kaasne järjepidev strateegia Euroopa 

majanduse ökoloogiliseks 

ümberkujundamiseks kooskõlas 

strateegiaga „Euroopa 2020”; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. rõhutab, et kui liikmesriigid oleksid 

valmis rakendama teenuste direktiivi 

õigesti ja täiel määral ning kaotama 

põhjendamatud piirangud, oleks 

komisjoni ambitsioonika hinnangu kohaselt 

ELi majanduslik kasu 5–10 aasta pärast 

kuni 2,6% SKPst; 

2. rõhutab, et komisjoni ambitsioonika 

hinnangu kohaselt 5–10 aasta pärast kuni 

2,6% SKPst ulatuva majandusliku kasuni 

oleks võimalik jõuda üksnes peaaegu 

kõigi piirangute kaotamisele sarnaneva 

stsenaariumi korral, mis ei ole aga 

realistlik ega ühildu ametiasutuste 

kohustusega reguleerida teenuste turgu 

üldisest huvist ajendatud põhjustel; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. ergutab teenuste siseturu järkjärgulist 

avamist ka hoolekandesektoris, pidades 

kinni teenuste direktiivi sätetest; 

7. on seisukohal, et hoolekandesektori 

osasid direktiivi reguleerimisalast välja 

jätvad sätted tuleb alles jätta; 

Or. en 
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10. peab kahetsusväärseks asjaolu, et on 

tuvastatud palju juhtumeid, kui 

liikmesriigid kasutavad ebakorrektselt 

olulise avaliku huviga seotud põhjuseid 

(teenuste direktiivi artikkel 15) ainsa 

eesmärgiga oma siseturgu kaitsta ja 

eelistada; on seisukohal, et olulise avaliku 

huviga seotud põhjuste kasutamine peaks 

olema alati objektiivselt põhjendatud ning 

täielikult proportsionaalne eesmärgiga ning 

kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu 

kohtupraktikaga; rõhutab, et koormavad 

õigusliku vormi ja aktsionäridega seotud 

nõuded, territoriaalsed piirangud, 

majandusliku vajaduse testid ja 

kindlaksmääratud tariifid tekitavad 

põhjendamatuid takistusi ettevõtete 

tõhusale piiriülesele asutamisele ning 

kahjustavad teenuste siseturgu; 

10. on seisukohal, et olulise avaliku huviga 

seotud põhjuste kasutamine peaks olema 

alati võimalik, kui see on objektiivselt 

põhjendatud ning täielikult 

proportsionaalne eesmärgiga ning 

kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu 

kohtupraktikaga;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. rõhutab, et üldeesmärgil 

majandustegevuse ergutamiseks peavad 

pädevad piirkondlikud ja kohalikud 

asutused võtma ka jagatud vastutuse 

direktiivi täieliku, kvalitatiivse ja 

nõuetekohase jõustamise eest; rõhutab 

sellega seoses, et oluline on vähendada 

halduskoormust;  

27. rõhutab, et teenuste direktiivi 

rakendamine on tekitanud pädevatele 

piirkondlikele ja kohalikele asutustele 

märkimisväärset halduskoormust; rõhutab 

sellega seoses, et oluline on vähendada 

halduskoormust;  

Or. en 

 


