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11.6.2012 B7-0300/1 

Tarkistus  1 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0300/2012 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta 

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja kasvun edistämistoimet 

 

Päätöslauselmaesitys 

Otsikko 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja 

kasvun edistämistoimet 

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja 

kestävän ja osallistavan kasvun 

edistämistoimet 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0300/2 

Tarkistus  2 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0300/2012 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta 

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja kasvun edistämistoimet 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 a. korostaa, että tasapainoisen EU:n 

taloushallintojärjestelmän olisi 

perustuttava julkisen talouden 

kurinalaisuutta sekä kasvua ja julkisia 

investointeja koskevaan täydentävään 

lainsäädäntöön; katsoo, että 

"kasvuasetuksella", jossa vahvistetaan 

säännöt jäsenvaltioiden julkisia 

investointeja koskevien menojen 

seurannalle ja valvonnalle, olisi 

täydennettävä nykyisiä julkista taloutta 

koskevia sääntöjä, joita sovelletaan 

julkisen talouden alijäämään ja velkaan; 

toteaa, että asetuksen säännökset olisi 

pantava täytäntöön jäsenvaltioiden 

kansallisissa vakaus- ja kasvuohjelmissa 

ja komission vuotuisissa 

kasvuselvityksissä annetuissa 

suosituksissa;  

Or. en 
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11.6.2012 B7-0300/3 

Tarkistus  3 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0300/2012 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta 

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja kasvun edistämistoimet 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. pyytää komissiota tekemään 

ehdotuksen nimenomaisesta 

kasvualoitteesta, joka rakentuu 

eurooppalaisen ohjausjakson varaan, 

joka perustuu sisämarkkinoiden 

toimenpidepakettiin ja asiaan kuuluviin 

voimassa oleviin päätöksiin ja jota tuetaan 

muun muassa rakennerastojen, 

hankeobligaatioiden sekä tutkimuksen 

puiteohjelman varoista; katsoo, että 

Eurooppa-neuvoston ja Euroopan 

parlamentin olisi kansallisia parlamentteja 

kuultuaan tuettava kasvualoitetta 

poliittisesti ja että tällä prosessilla olisi 

vaikutettava maakohtaisiin suosituksiin, 

joissa otetaan huomioon sisämarkkinoiden 

täytäntöönpanon edistymisvaihe; 

22. pyytää komissiota tekemään 

ehdotuksen kilpailukykyiseen 

eurooppalaiseen sosiaaliseen 

markkinatalouteen pohjautuvasta 

nimenomaisesta kasvualoitteesta, joka 

perustuu eurooppalaiseen ohjausjaksoon, 

sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin, 

Eurooppa 2020 -strategiaan ja asiaan 

kuuluviin voimassa oleviin päätöksiin ja 

jota tuetaan muun muassa rakennerastojen, 

hankeobligaatioiden sekä tutkimuksen 

puiteohjelman varoista; katsoo, että 

Eurooppa-neuvoston ja Euroopan 

parlamentin olisi kansallisia parlamentteja 

kuultuaan tuettava kasvualoitetta 

poliittisesti ja että tällä prosessilla olisi 

vaikutettava maakohtaisiin suosituksiin, 

joissa otetaan huomioon sisämarkkinoiden 

täytäntöönpanon edistymisvaihe; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0300/4 

Tarkistus  4 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0300/2012 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta 

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja kasvun edistämistoimet 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 a. pitää myönteisenä, että komissio on 

teettänyt riippumattoman arvion 

täsmentääkseen 20 tärkeintä syytä 

sisämarkkinoihin kohdistuvaan 

tyytymättömyyteen ja turhautuneisuuteen, 

joiden kanssa kansalaiset joutuvat 

tekemisiin päivittäin erityisesti 

työmarkkinoilla ja sähköisessä 

kaupankäynnissä, rajat ylittävässä 

terveydenhuollossa, ajoneuvoja 

ostaessaan ja vuokratessaan, eläkkeiden 

siirtämisessä, ammattipätevyyden 

vastavuoroisessa tunnustamisessa sekä 

lasten huoltajuuteen, adoptointiin, 

elatukseen ja avustuksiin liittyvissä 

kysymyksissä; katsoo, että komission olisi 

sisämarkkinoihin liittyvät ongelmat 

täsmennettyään siirryttävä 

johdonmukaisesti seuraavaan vaiheeseen 

sisämarkkinoiden vakauttamiseksi ja 

täytäntöön panemiseksi tehokkaasti, niin 

että voitetaan takaisin EU:n kansalaisten 

tuki; kehottaa siksi komissiota esittämään 

luettelon 20 pääasiallisesta ratkaisusta, 

joilla pyritään käytännössä vastaamaan 

havaittuihin kansalaisten huoliin 

toteuttamalla erityistoimia ja käyttämällä 

lainsäädännöllisiä välineitä; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0300/5 

Tarkistus  5 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0300/2012 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta 

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja kasvun edistämistoimet 

Päätöslauselmaesitys 

23 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 b. korostaa, että sisämarkkinoiden 

täysimääräinen kehittäminen perustuu 

kuluttajien luottamukseen; toteaa, että 

niillä oikeussuojamekanismeilla, joita 

kuluttajilla on käytettävissään unionissa, 

on saavutettu vain rajallisia tuloksia, ja 

vaatii siksi komissiota esittämään 

lainsäädäntöehdotuksen kohtuuhintaisen, 

nopean ja helposti saatavilla olevan EU:n 

laajuisen kollektiivisen oikeussuojakeinon 

täytäntöönpanon varmistamiseksi, kuten 

parlamentti selkeästi vaati kollektiivisia 

oikeussuojakeinoja koskevasta 

johdonmukaisesta eurooppalaisesta 

lähestymistavasta 2. helmikuuta 2012 

antamassaan päätöslauselmassa
1
;  

 
1 
Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0021. 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0300/6 

Tarkistus  6 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0300/2012 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta 

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja kasvun edistämistoimet 

Päätöslauselmaesitys 

23 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 c. muistuttaa, että tehokas 

oikeussuojamekanismi on tärkeä keino 

varmistaa, että kuluttajat voivat käyttää 

oikeuksiaan; pitää myönteisinä komission 

lainsäädäntöehdotuksia vaihtoehtoisten 

riidanratkaisumenetelmien käytöstä ja 

verkkovälitteisestä riidanratkaisusta sekä 

korostaa että on tärkeää, että ehdotukset 

todella hyväksytään; korostaa, että 

kansalaisille olisi tiedotettava paremmin 

näistä oikeussuojamekanismeista ja 

ongelmanratkaisuvälineistä, jotta 

kuluttajat voivat helpommin käyttää 

oikeussuojakeinoja rajat ylittävässä 

tuotteiden ja palvelujen kaupassa; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0300/7 

Tarkistus  7 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0300/2012 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta 

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja kasvun edistämistoimet 

Päätöslauselmaesitys 

41 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 41 a. vaatii komissiota toteuttamaan 

lainsäädäntötoimia kuluttajien 

taloudellisten etujen suojelemiseksi ja 

oikeussuojan mahdollistamiseksi 

vähittäisrahoituspalveluissa, niin että 

voidaan turvata piensijoittajien sijoitukset 

ja mahdollistaa yksityisten säästöjen 

sijoittaminen turvallisesti kuluttajien ja 

koko Euroopan talouden eduksi; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0300/8 

Tarkistus  8 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0300/2012 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta 

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja kasvun edistämistoimet 

Päätöslauselmaesitys 

42 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 42 a. korostaa, että on tärkeää torjua 

veropetoksia ja veronkiertoa 

jäsenvaltioissa ja EU:ssa, ja kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita 

koordinoimaan veropolitiikkojaan 

riittävästi, jotta voidaan välttää 

sisämarkkinoiden toiminnan 

vääristyminen, taata yhtäläiset 

mahdollisuudet yrityksille ja kansalaisille 

ja varmistaa julkisen varainhoidon 

moitteettomuus; 

Or. en 

 

 

 


