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Tarkistus 43
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää [komission 
ehdotuksen].

Or. sk

Tarkistus 44
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Sisämarkkinat ovat unionin 
kulmakivi. Ne ovat perustamisestaan 
lähtien osoittautuneet merkittäväksi 
kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden 
edistäjäksi. Ne ovat luoneet uusia 
mahdollisuuksia ja mittakaavaetuja 
eurooppalaisille yrityksille, etenkin 
mikroyrityksille ja pienille ja keskisuurille 
yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, ja 
vahvistaneet niiden teollista kilpailukykyä. 
Sisämarkkinat ovat edistäneet työpaikkojen 
luomista ja tarjonneet kuluttajille 
suuremman valikoiman edullisemmilla 
hinnoilla. Ne toimivat vahvemman, 
tasapainoisemman ja 
oikeudenmukaisemman talouden 
moottorina. Sisämarkkinat ovat yksi 
unionin pääsaavutuksista ja sen paras 
valtti globalisaation lisääntyessä.

(1) Sisämarkkinat ovat unionin 
kulmakivi. Ne ovat perustamisestaan 
lähtien edistäneet merkittävästi kasvua,
kilpailukykyä ja työllisyyttä. Ne ovat 
luoneet uusia mahdollisuuksia ja 
mittakaavaetuja eurooppalaisille 
yrityksille, etenkin mikroyrityksille ja 
pienille ja keskisuurille yrityksille, 
jäljempänä ’pk-yritykset’, ja vahvistaneet 
niiden teollista kilpailukykyä. 
Sisämarkkinat ovat edistäneet työpaikkojen 
luomista ja tarjonneet kuluttajille 
suuremman valikoiman edullisemmilla 
hinnoilla. Ne toimivat vahvemman 
talouden moottorina, vaikka niistä saatavat 
edut olisikin jaettava tasaisemmin, sillä 
kaikki kansalaiset, varsinkaan työntekijät, 
eivät hyödy niistä samalla tavoin. 
Sisämarkkinat ovat yksi unionin 
pääsaavutuksista globalisaation 
lisääntyessä.

Or. en
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Tarkistus 45
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Sisämarkkinat ovat unionin 
kulmakivi. Ne ovat perustamisestaan 
lähtien osoittautuneet merkittäväksi 
kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden 
edistäjäksi. Ne ovat luoneet uusia 
mahdollisuuksia ja mittakaavaetuja 
eurooppalaisille yrityksille, etenkin 
mikroyrityksille ja pienille ja keskisuurille 
yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, ja 
vahvistaneet niiden teollista kilpailukykyä. 
Sisämarkkinat ovat edistäneet työpaikkojen 
luomista ja tarjonneet kuluttajille 
suuremman valikoiman edullisemmilla 
hinnoilla. Ne toimivat vahvemman, 
tasapainoisemman ja 
oikeudenmukaisemman talouden 
moottorina. Sisämarkkinat ovat yksi 
unionin pääsaavutuksista ja sen paras valtti 
globalisaation lisääntyessä.

(1) Sisämarkkinat ovat unionin 
kulmakivi. Ne ovat perustamisestaan 
lähtien osoittautuneet merkittäväksi 
taloudellisen kehityksen, vaurauden,
kilpailukyvyn ja työllisyyden edistäjäksi. 
Ne ovat luoneet uusia mahdollisuuksia ja 
mittakaavaetuja eurooppalaisille 
yrityksille, etenkin mikroyrityksille ja 
pienille ja keskisuurille yrityksille, 
jäljempänä ’pk-yritykset’, ja vahvistaneet 
niiden teollista kilpailukykyä. 
Sisämarkkinat ovat edistäneet työpaikkojen 
luomista ja tarjonneet kuluttajille 
monipuolisempia tuotteita ja palveluita. 
Ne toimivat vahvemman, 
tasapainoisemman ja 
oikeudenmukaisemman talouden 
moottorina. Sisämarkkinat ovat yksi 
unionin pääsaavutuksista ja sen paras valtti 
globalisaation lisääntyessä ja keskeinen 
elementti hiilipäästöttömän, resurssi- ja 
energiatehokkaan kestävän talouden 
saavuttamisessa, jotta voidaan vastata 
ilmastonmuutoksesta aiheutuviin 
kasvaviin paineisiin ja luonnonvarojen 
liikakäyttöön.

Or. en

Tarkistus 46
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(1) Sisämarkkinat ovat unionin 
kulmakivi. Ne ovat perustamisestaan 
lähtien osoittautuneet merkittäväksi 
kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden 
edistäjäksi. Ne ovat luoneet uusia 
mahdollisuuksia ja mittakaavaetuja 
eurooppalaisille yrityksille, etenkin 
mikroyrityksille ja pienille ja keskisuurille 
yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, ja 
vahvistaneet niiden teollista kilpailukykyä. 
Sisämarkkinat ovat edistäneet työpaikkojen 
luomista ja tarjonneet kuluttajille 
suuremman valikoiman edullisemmilla 
hinnoilla. Ne toimivat vahvemman, 
tasapainoisemman ja 
oikeudenmukaisemman talouden
moottorina. Sisämarkkinat ovat yksi 
unionin pääsaavutuksista ja sen paras valtti 
globalisaation lisääntyessä.

(1) Sisämarkkinat ovat unionin 
kulmakivi. Ne ovat perustamisestaan 
lähtien osoittautuneet merkittäväksi 
kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden 
edistäjäksi. Ne ovat luoneet uusia 
mahdollisuuksia ja mittakaavaetuja 
eurooppalaisille yrityksille, etenkin 
mikroyrityksille ja pienille ja keskisuurille 
yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, ja 
vahvistaneet niiden teollista kilpailukykyä. 
Sisämarkkinat ovat edistäneet työpaikkojen 
luomista ja tarjonneet kuluttajille 
suuremman valikoiman edullisemmilla 
hinnoilla. Ne toimivat yhdennetympien ja 
tehokkaampien markkinoiden moottorina. 
Sisämarkkinat ovat yksi unionin 
pääsaavutuksista ja sen paras valtti 
globalisaation lisääntyessä.

Or. sk

Tarkistus 47
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Sisämarkkinoiden on jatkuvasti 
mukauduttava digitaalisen 
vallankumouksen ja globalisaation myötä 
nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön.
Uusi digitaalisen innovoinnin aikakausi 
tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuksia 
yrityksille ja yksityishenkilöille, luo uusia 
tuotteita ja liiketoimintamalleja mutta 
muodostaa samalla haasteen sääntelylle 
ja sen noudattamisen valvonnalle.

(2) Sisämarkkinoiden on jatkuvasti 
mukauduttava digitaalisen 
vallankumouksen ja globalisaation myötä 
nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön, 
koska digitaalinen maailma on 
määritelmänsä mukaisesti nopeatahtinen 
ympäristö, jossa politiikan on 
mukauduttava muuttuviin olosuhteisiin. 
Uudet teknologiat voivat yleistyessään 
tarjota taloudelle ja jokapäiväiselle 
elämällemme huomattavia etuja, kuten
uusia tuotteita ja liiketoimintamalleja. On 
kuitenkin erittäin tärkeää, että teknologiat 
perustuvat sääntöihin, jotka takaavat sekä 
kuluttajien että yritysten luottamuksen. 
Yhtenäisten sääntöjen laatiminen ei 
kuitenkaan vielä riitä. EU:n säännöt on 
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pantava nopeammin, joustavammin ja 
johdonmukaisemmin täytäntöön myös 
verkkoympäristössä. Sääntöjen 
hyväksyminen on vasta ensimmäinen 
askel; niiden toiminnan varmistaminen 
on yhtä tärkeää. Tässä on viime kädessä 
kyse kansalaisten luottamuksesta unioniin 
sekä sen kykyyn saada aikaan tuloksia ja 
luoda työpaikkoja ja kasvua ja suojella 
samalla julkista etua.

Or. en

Tarkistus 48
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Sisämarkkinoiden on jatkuvasti 
mukauduttava digitaalisen 
vallankumouksen ja globalisaation myötä 
nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. 
Uusi digitaalisen innovoinnin aikakausi 
tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuksia 
yrityksille ja yksityishenkilöille, luo uusia 
tuotteita ja liiketoimintamalleja mutta 
muodostaa samalla haasteen sääntelylle ja 
sen noudattamisen valvonnalle.

(2) Sisämarkkinoiden on jatkuvasti 
mukauduttava digitaalisen 
vallankumouksen myötä nopeasti 
muuttuvaan toimintaympäristöön, 
globalisaatioon, ilmastonmuutoksesta 
aiheutuviin kasvaviin paineisiin ja 
luonnonvarojen liikakäyttöön. Uuden
digitaalisen ja ilmastoystävällisen 
ekoinnovoinnin aikakauden olisi 
tarjottava mahdollisuuksia yrityksille ja 
yksityishenkilöille sekä johdettava uusien 
kestävien ja entistä resurssi- ja 
energiatehokkaampien tuotteiden, 
palvelujen ja liiketoimintamallien 
luomiseen mutta se muodostaa samalla 
haasteen sääntelylle ja sen noudattamisen 
valvonnalle.

Or. en

Tarkistus 49
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Sisämarkkinoiden on jatkuvasti 
mukauduttava digitaalisen 
vallankumouksen ja globalisaation myötä 
nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. 
Uusi digitaalisen innovoinnin aikakausi 
tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuksia 
yrityksille ja yksityishenkilöille, luo uusia 
tuotteita ja liiketoimintamalleja mutta 
muodostaa samalla haasteen sääntelylle ja 
sen noudattamisen valvonnalle.

(2) Sisämarkkinoiden on jatkuvasti 
mukauduttava digitaalisen 
vallankumouksen ja globalisaation myötä 
nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. 
Uusi digitaalisen innovoinnin aikakausi 
tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuksia 
yrityksille ja yksityishenkilöille, luo uusia 
tuotteita ja liiketoimintamalleja mutta 
muodostaa samalla haasteen sääntelylle ja 
sen noudattamisen valvonnalle sekä 
kuluttajien turvallisuudelle.

Or. en

Tarkistus 50
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Sisämarkkinoiden toiminnan 
pohjana on merkittävä määrä unionin 
lainsäädäntöä. Sääntelyä on erityisesti 
kilpailukyvyn, standardoinnin, 
kuluttajansuojan, markkinavalvonnan ja 
elintarvikeketjun alalla, mutta sääntöjä on 
annettu myös yrityksiin, kaupankäyntiin ja 
rahoitusalaan liittyvistä liiketoimista ja 
oikeudenmukaisen kilpailun edistämisestä 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
tarjoamiseksi, mikä on olennaista 
sisämarkkinoiden toiminnan kannalta.

(3) Sisämarkkinoiden toiminnan 
pohjana on merkittävä määrä unionin 
lainsäädäntöä. Sääntelyä on erityisesti 
kilpailukyvyn, standardoinnin, 
kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, 
energiakäänteen, markkinavalvonnan ja 
elintarvikeketjun alalla, mutta sääntöjä on 
annettu myös yrityksiin, kaupankäyntiin ja 
rahoitusalaan liittyvistä liiketoimista ja 
oikeudenmukaisen kilpailun edistämisestä 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
tarjoamiseksi, mikä on olennaista 
sisämarkkinoiden toiminnan kannalta.

Or. en

Tarkistus 51
Jasenko Selimovic
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Sisämarkkinoiden toiminnan 
pohjana on merkittävä määrä unionin 
lainsäädäntöä. Sääntelyä on erityisesti 
kilpailukyvyn, standardoinnin, 
kuluttajansuojan, markkinavalvonnan ja 
elintarvikeketjun alalla, mutta sääntöjä on 
annettu myös yrityksiin, kaupankäyntiin ja 
rahoitusalaan liittyvistä liiketoimista ja 
oikeudenmukaisen kilpailun edistämisestä 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
tarjoamiseksi, mikä on olennaista 
sisämarkkinoiden toiminnan kannalta.

(3) Sisämarkkinoiden toiminnan 
pohjana on merkittävä määrä unionin 
lainsäädäntöä. Sääntelyä on erityisesti 
kilpailukyvyn, standardoinnin, 
kuluttajansuojan, markkinavalvonnan ja 
elintarvikeketjun alalla, mutta sääntöjä on 
annettu myös yrityksiin, kaupankäyntiin ja 
rahoitusalaan liittyvistä liiketoimista ja 
oikeudenmukaisen kilpailun edistämisestä 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
tarjoamiseksi, mikä on olennaista 
sisämarkkinoiden toiminnan kannalta ja 
eduksi kuluttajille ja yrityksille.

Or. en

Tarkistus 52
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Sisämarkkinoiden toiminnan 
pohjana on merkittävä määrä unionin 
lainsäädäntöä. Sääntelyä on erityisesti 
kilpailukyvyn, standardoinnin, 
kuluttajansuojan, markkinavalvonnan ja 
elintarvikeketjun alalla, mutta sääntöjä on 
annettu myös yrityksiin, kaupankäyntiin ja 
rahoitusalaan liittyvistä liiketoimista ja 
oikeudenmukaisen kilpailun edistämisestä 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
tarjoamiseksi, mikä on olennaista 
sisämarkkinoiden toiminnan kannalta.

(3) Sisämarkkinoiden toiminnan 
pohjana on merkittävä määrä unionin 
lainsäädäntöä. Sääntelyä on erityisesti 
kilpailukyvyn, standardoinnin, 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, 
kuluttajansuojan, markkinavalvonnan ja 
elintarvikeketjun alalla, mutta sääntöjä on 
annettu myös yrityksiin, kaupankäyntiin ja 
rahoitusalaan liittyvistä liiketoimista ja 
oikeudenmukaisen kilpailun edistämisestä 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
tarjoamiseksi, mikä on olennaista 
sisämarkkinoiden toiminnan kannalta.

Or. it
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Perustelu

Tuotteiden ja palvelujen vaatimustenmukaisuuden arviointi on keskeistä sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan kannalta.

Tarkistus 53
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Sisämarkkinoiden toiminnan 
pohjana on merkittävä määrä unionin 
lainsäädäntöä. Sääntelyä on erityisesti 
kilpailukyvyn, standardoinnin, 
kuluttajansuojan, markkinavalvonnan ja 
elintarvikeketjun alalla, mutta sääntöjä on 
annettu myös yrityksiin, kaupankäyntiin ja 
rahoitusalaan liittyvistä liiketoimista ja 
oikeudenmukaisen kilpailun edistämisestä 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
tarjoamiseksi, mikä on olennaista 
sisämarkkinoiden toiminnan kannalta.

(3) Sisämarkkinoiden toiminnan 
pohjana on merkittävä määrä unionin 
lainsäädäntöä. Sääntelyä on erityisesti 
kilpailukyvyn, standardoinnin, 
vastavuoroisen tunnustamisen,
kuluttajansuojan, markkinavalvonnan ja 
elintarvikeketjun alalla, mutta sääntöjä on 
annettu myös yrityksiin, kaupankäyntiin ja 
rahoitusalaan liittyvistä liiketoimista ja 
oikeudenmukaisen kilpailun edistämisestä 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
tarjoamiseksi, mikä on olennaista 
sisämarkkinoiden toiminnan kannalta.

Or. sk

Tarkistus 54
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan tiellä on kuitenkin edelleen 
esteitä ja uusia syntyy koko ajan. 
Sääntöjen hyväksyminen on vasta 
ensimmäinen askel; niiden toiminnan 
varmistaminen on yhtä tärkeää. Tässä on 
viime kädessä kyse kansalaisten 
luottamuksesta unioniin sekä sen kykyyn 
saada aikaan tuloksia ja luoda 

(4) Sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan tiellä on kuitenkin edelleen 
esteitä ja uusia syntyy koko ajan. 
Tavaroiden ja palvelujen vapaan vaihdon 
esteet, voimassa olevien sääntöjen 
riittämätön täytäntöönpano, valtioiden 
rajat ylittävien julkisten hankintojen 
vähäisyys ja riittämätön poliittinen tuki 
rakenteellisille uudistuksille rajoittavat 
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työpaikkoja ja kasvua ja suojella samalla 
julkista etua.

yritysten ja kansalaisten mahdollisuuksia 
ja johtavat työpaikkojen vähenemiseen ja 
tarpeettoman korkeisiin hintoihin.

Or. en

Tarkistus 55
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura 
Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana 
Beghin, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan tiellä on kuitenkin edelleen 
esteitä ja uusia syntyy koko ajan. Sääntöjen 
hyväksyminen on vasta ensimmäinen 
askel; niiden toiminnan varmistaminen on 
yhtä tärkeää. Tässä on viime kädessä kyse 
kansalaisten luottamuksesta unioniin sekä 
sen kykyyn saada aikaan tuloksia ja luoda 
työpaikkoja ja kasvua ja suojella samalla 
julkista etua.

(4) Sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan tiellä on kuitenkin edelleen 
esteitä ja uusia syntyy koko ajan. Sääntöjen 
hyväksyminen on vasta ensimmäinen 
askel; niiden toiminnan varmistaminen on 
yhtä tärkeää. Tässä on viime kädessä kyse 
kansalaisten luottamuksesta unioniin sekä 
sen kykyyn saada aikaan tuloksia ja luoda 
laadukkaita työpaikkoja ja hyvinvointia ja 
suojella samalla julkista etua.

Or. it

(Tekninen huomautus: Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, 
koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus 56
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan tiellä on kuitenkin edelleen 
esteitä ja uusia syntyy koko ajan. Sääntöjen 
hyväksyminen on vasta ensimmäinen 
askel; niiden toiminnan varmistaminen on 
yhtä tärkeää. Tässä on viime kädessä kyse 

(4) Sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan tiellä on kuitenkin edelleen 
perusteettomia esteitä ja uusia syntyy koko 
ajan. Sääntöjen hyväksyminen on vasta 
ensimmäinen askel; niiden toiminnan 
varmistaminen on yhtä tärkeää. Tässä on 
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kansalaisten luottamuksesta unioniin sekä 
sen kykyyn saada aikaan tuloksia ja luoda 
työpaikkoja ja kasvua ja suojella samalla 
julkista etua.

viime kädessä kyse kansalaisten 
luottamuksesta unioniin sekä sen kykyyn 
saada aikaan tuloksia ja luoda työpaikkoja 
ja kasvua ja suojella samalla julkista etua.

Or. en

Tarkistus 57
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jotta ei rasiteta jäsenvaltioiden 
taloutta entisestään, alijäämälaskelmista 
on syytä vähentää jäsenvaltion unionin 
talousarvioon maksamat kansalliset 
maksuosuudet. Lisäksi on olennaisen 
tärkeää, ettei koroteta yksittäisten 
jäsenvaltioiden unionin talousarvioon 
maksamia maksuosuuksia ajanjaksona 
2021–2027 monivuotiseen ohjelmaan 
2014–2020 kohdennettuihin 
määrärahoihin nähden, vaan sen sijaan 
ohjelman toteuttamiseen tarvittavat varat 
olisi hankittava toteuttamalla 
perusteellinen menojen 
uudelleenarviointi. Näin voidaan 
käynnistää toimia, joilla pyritään 
erittelemään ja järkiperäistämään 
kansalaisille niukalti etuja tuoneet menot 
ja ohjelmat niin, että varat voidaan ohjata 
tehottomilta ja todellista lisäarvoa 
tuomattomilta aloilta tehokkaille aloille.

Or. it

Tarkistus 58
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Yritysten, mukaan luettuna pk-
yritysten, kilpailukyvyn, kuluttajansuojan, 
rahoituspalvelujen asiakkaiden ja 
loppukäyttäjien sekä rahoituspalveluja ja 
elintarvikeketjua koskevan politiikan 
laatimisen alalla on tällä hetkellä useita 
unionin toimia koskevia ohjelmia. Joitakin 
lisätoimia rahoitetaan suoraan 
sisämarkkinoita koskevista 
budjettikohdista. On tarpeen virtaviivaistaa 
ja hyödyntää yhteisvaikutuksia eri toimien 
välillä ja tarjota joustavampi rahoituskehys, 
jolla tähdätään hyvin toimivien 
sisämarkkinoiden toteuttamiseen 
mahdollisimman kustannustehokkaalla 
tavalla. Sen vuoksi on tarpeen perustaa 
uusi ohjelma, jolla tuodaan yhteen 
aiemmin näistä muista ohjelmista ja muista 
asiaan liittyvistä budjettikohdista rahoitetut 
toimet. Ohjelmaan olisi myös sisällytettävä 
uusia aloitteita, joilla on tarkoitus parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa.

(5) Yritysten, mukaan luettuna pk-
yritysten, kilpailukyvyn, kuluttajansuojan, 
rahoituspalvelujen asiakkaiden ja 
loppukäyttäjien sekä rahoituspalveluja ja 
elintarvikeketjua koskevan politiikan 
laatimisen alalla on tällä hetkellä useita 
unionin toimia koskevia ohjelmia. Joitakin 
lisätoimia rahoitetaan suoraan 
sisämarkkinoita koskevista 
budjettikohdista. On tarpeen virtaviivaistaa 
ja hyödyntää yhteisvaikutuksia eri toimien 
välillä ja tarjota joustavampi rahoituskehys, 
jolla tähdätään sellaisten hyvin toimivien 
ja kestävien sisämarkkinoiden 
toteuttamiseen, jotka ovat tehokkaat, 
kohtuuhintaiset ja kuluttajakeskeiset ja 
joissa otetaan huomioon ympäristöön, 
yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät 
tekijät. Sen vuoksi on tarpeen perustaa uusi 
ohjelma, jolla tuodaan yhteen aiemmin 
näistä muista ohjelmista ja muista asiaan 
liittyvistä budjettikohdista rahoitetut 
toimet. Ohjelmaan olisi myös sisällytettävä 
uusia aloitteita, joilla on tarkoitus parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa.

Or. en

Tarkistus 59
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Yritysten, mukaan luettuna pk-
yritysten, kilpailukyvyn, kuluttajansuojan, 
rahoituspalvelujen asiakkaiden ja 
loppukäyttäjien sekä rahoituspalveluja ja 
elintarvikeketjua koskevan politiikan 
laatimisen alalla on tällä hetkellä useita 
unionin toimia koskevia ohjelmia. Joitakin 

(5) Yritysten, mukaan luettuna pk-
yritysten, kilpailukyvyn, kuluttajansuojan, 
rahoituspalvelujen asiakkaiden ja 
loppukäyttäjien sekä rahoituspalveluja ja 
elintarvikeketjua koskevan politiikan 
laatimisen alalla on tällä hetkellä useita 
unionin toimia koskevia ohjelmia.
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lisätoimia rahoitetaan suoraan 
sisämarkkinoita koskevista 
budjettikohdista. On tarpeen virtaviivaistaa 
ja hyödyntää yhteisvaikutuksia eri toimien 
välillä ja tarjota joustavampi rahoituskehys, 
jolla tähdätään hyvin toimivien 
sisämarkkinoiden toteuttamiseen 
mahdollisimman kustannustehokkaalla 
tavalla. Sen vuoksi on tarpeen perustaa 
uusi ohjelma, jolla tuodaan yhteen 
aiemmin näistä muista ohjelmista ja muista 
asiaan liittyvistä budjettikohdista rahoitetut 
toimet. Ohjelmaan olisi myös sisällytettävä 
uusia aloitteita, joilla on tarkoitus parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa.

Monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmia 
yhdistää se, että niiden tavoitteena on 
toimiin ja toimijoihin kohdistuva sääntely, 
täytäntöönpano, helpottaminen, 
noudattamisen valvonta ja suojelu 
sisämarkkinoiden sääntelykehyksen 
puitteissa. Joitakin lisätoimia rahoitetaan 
suoraan sisämarkkinoita koskevista 
budjettikohdista. On tarpeen virtaviivaistaa 
ja hyödyntää yhteisvaikutuksia eri toimien 
välillä ja tarjota joustavampi rahoituskehys, 
jolla tähdätään hyvin toimivien 
sisämarkkinoiden toteuttamiseen 
mahdollisimman kustannustehokkaalla 
tavalla.
Joihinkin ohjelmiin ja budjettikohtiin 
liittyvää hallintoa ja 
raportointimenettelyjä on tarpeen 
yksinkertaistaa. Standardoinnin tukea 
koskevissa arvioinneissa kävi ilmi, ettei 
avustussopimusten hallinnoinnista ole 
päästy yhteisymmärrykseen eikä sähköisiä 
raportointivälineitä ja tietojen 
vertailukelpoisuutta koskeviin ongelmiin
ole löydetty ratkaisuja. Tämä vaikeuttaa 
yksittäisten toimien vaikutusten ja 
tulosten raportointia sekä niiden 
mittaamista. Kuluttajaohjelman arviointi 
osoitti myös avustusten hallinnoinnissa 
olevan varaa huomattavaan 
yksinkertaistamiseen.
Sen vuoksi on tarpeen perustaa uusi 
ohjelma, jolla tuodaan yhteen aiemmin 
näistä muista ohjelmista ja muista asiaan 
liittyvistä budjettikohdista rahoitetut toimet 
ja jossa hyödynnetään nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen 
ohjelmista saatuja kokemuksia. 
Ohjelmaan olisi myös sisällytettävä uusia 
aloitteita, joilla on tarkoitus parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa.

Or. en

Tarkistus 60
Richard Sulík
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Yritysten, mukaan luettuna pk-
yritysten, kilpailukyvyn, kuluttajansuojan, 
rahoituspalvelujen asiakkaiden ja 
loppukäyttäjien sekä rahoituspalveluja ja 
elintarvikeketjua koskevan politiikan 
laatimisen alalla on tällä hetkellä useita 
unionin toimia koskevia ohjelmia. Joitakin 
lisätoimia rahoitetaan suoraan 
sisämarkkinoita koskevista 
budjettikohdista. On tarpeen virtaviivaistaa 
ja hyödyntää yhteisvaikutuksia eri toimien 
välillä ja tarjota joustavampi rahoituskehys, 
jolla tähdätään hyvin toimivien 
sisämarkkinoiden toteuttamiseen 
mahdollisimman kustannustehokkaalla 
tavalla. Sen vuoksi on tarpeen perustaa 
uusi ohjelma, jolla tuodaan yhteen 
aiemmin näistä muista ohjelmista ja muista 
asiaan liittyvistä budjettikohdista rahoitetut 
toimet. Ohjelmaan olisi myös sisällytettävä 
uusia aloitteita, joilla on tarkoitus parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa.

(5) Yritysten, mukaan luettuna pk-
yritysten, kilpailukyvyn, kuluttajansuojan, 
rahoituspalvelujen asiakkaiden ja 
loppukäyttäjien sekä rahoituspalveluja ja 
elintarvikeketjua koskevan politiikan 
laatimisen alalla on tällä hetkellä useita 
unionin toimia koskevia ohjelmia. Joitakin 
lisätoimia rahoitetaan suoraan 
sisämarkkinoita koskevista 
budjettikohdista. On tarpeen virtaviivaistaa 
ja hyödyntää yhteisvaikutuksia eri toimien 
välillä ja tarjota joustavampi rahoituskehys, 
jolla tähdätään hyvin toimivien 
sisämarkkinoiden toteuttamiseen 
mahdollisimman kustannustehokkaalla 
tavalla. Sen vuoksi on tarpeen perustaa 
uusi ohjelma, jolla tuodaan yhteen 
aiemmin näistä muista ohjelmista ja muista 
asiaan liittyvistä budjettikohdista rahoitetut 
toimet. Ohjelmaan olisi myös sisällytettävä 
uusia aloitteita, joilla on tarkoitus parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa, mutta siinä 
olisi vältettävä päällekkäisyyttä asiaan 
liittyvien unionin ohjelmien ja toimien 
kanssa.

Or. sk

Tarkistus 61
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Yritysten, mukaan luettuna pk-
yritysten, kilpailukyvyn, kuluttajansuojan, 
rahoituspalvelujen asiakkaiden ja 
loppukäyttäjien sekä rahoituspalveluja ja 
elintarvikeketjua koskevan politiikan 
laatimisen alalla on tällä hetkellä useita 

(5) Yritysten, mikroyritysten, mukaan 
luettuna pk-yritysten, kilpailukyvyn, 
kuluttajansuojan, rahoituspalvelujen 
asiakkaiden ja loppukäyttäjien sekä 
rahoituspalveluja ja elintarvikeketjua 
koskevan politiikan laatimisen alalla on 
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unionin toimia koskevia ohjelmia. Joitakin 
lisätoimia rahoitetaan suoraan 
sisämarkkinoita koskevista 
budjettikohdista. On tarpeen virtaviivaistaa 
ja hyödyntää yhteisvaikutuksia eri toimien 
välillä ja tarjota joustavampi rahoituskehys, 
jolla tähdätään hyvin toimivien 
sisämarkkinoiden toteuttamiseen 
mahdollisimman kustannustehokkaalla 
tavalla. Sen vuoksi on tarpeen perustaa 
uusi ohjelma, jolla tuodaan yhteen 
aiemmin näistä muista ohjelmista ja muista 
asiaan liittyvistä budjettikohdista rahoitetut 
toimet. Ohjelmaan olisi myös sisällytettävä 
uusia aloitteita, joilla on tarkoitus parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa.

tällä hetkellä useita unionin toimia 
koskevia ohjelmia. Joitakin lisätoimia 
rahoitetaan suoraan sisämarkkinoita 
koskevista budjettikohdista. On tarpeen 
virtaviivaistaa ja hyödyntää 
yhteisvaikutuksia eri toimien välillä ja 
tarjota joustavampi ja avoimempi
rahoituskehys, jolla tähdätään hyvin 
toimivien sisämarkkinoiden toteuttamiseen 
mahdollisimman kustannustehokkaalla 
tavalla. Sen vuoksi on tarpeen perustaa 
uusi ohjelma, jolla tuodaan yhteen 
aiemmin näistä muista ohjelmista ja muista 
asiaan liittyvistä budjettikohdista rahoitetut 
toimet. Ohjelmaan olisi myös sisällytettävä 
uusia aloitteita, joilla on tarkoitus parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa.

Or. ro

Tarkistus 62
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Sen vuoksi on aiheellista perustaa 
sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna 
pienten ja keskisuurten yritysten, 
kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja 
koskeva ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’. 
Ohjelma olisi perustettava vuosiksi 2021–
2027 eli seitsemäksi vuodeksi.

(7) Sen vuoksi on aiheellista perustaa 
sisämarkkinoita koskeva ohjelma, 
jäljempänä ’ohjelma’, sisämarkkinoiden 
syventämiseksi ja niiden toiminnan 
parantamiseksi tavaroiden, palvelujen, 
pääomien ja henkilöiden vapaata 
liikkuvuutta, kuluttajansuojaa, 
markkinavalvontaa, elintarvikeketjua ja 
yritysten, mukaan luettuna mikroyritysten 
sekä pienten ja keskisuurten yritysten, 
kilpailukykyä koskevilla aloilla ja 
Euroopan tilastojen kehittämistä, 
tuottamista ja jakelua koskevan 
rahoituksen puitteet asetuksen (EY) N:o 
223/2009 13 artiklan mukaisesti. Ohjelma 
olisi perustettava vuosiksi 2021–2027 eli 
seitsemäksi vuodeksi.

Or. en
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Tarkistus 63
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Sen vuoksi on aiheellista perustaa 
sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna 
pienten ja keskisuurten yritysten, 
kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja 
koskeva ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’. 
Ohjelma olisi perustettava vuosiksi 2021–
2027 eli seitsemäksi vuodeksi.

(7) Sen vuoksi on aiheellista perustaa 
sisämarkkinoita ja kuluttajansuojaa, 
standardointiprosesseja, 
markkinavalvontaa ja tuoteturvallisuutta, 
yritysten, mukaan luettuna pienten ja 
keskisuurten yritysten, kilpailukykyä, 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja 
turvallisuuden suojelua koko 
ravintoketjussa ja Euroopan tilastoja 
koskeva ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’. 
Ohjelma olisi perustettava vuosiksi 2021–
2027 eli seitsemäksi vuodeksi.

Or. it

Perustelu

On tarkoituksenmukaista mainita kaikki ohjelman tärkeimmät tavoitteet, eikä vain muutamia.

Tarkistus 64
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Sen vuoksi on aiheellista perustaa 
sisämarkkinoita, yritysten, mukaan 
luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, 
kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja 
koskeva ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’. 
Ohjelma olisi perustettava vuosiksi 2021–
2027 eli seitsemäksi vuodeksi.

(7) Sen vuoksi on aiheellista perustaa 
sisämarkkinoita, yritysten, erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja 
kestävyyttä ja Euroopan tilastoja koskeva 
ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’. Ohjelma 
olisi perustettava vuosiksi 2021–2027 eli 
seitsemäksi vuodeksi.
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Or. en

Tarkistus 65
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ohjelmasta olisi tuettava 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
tukevan unionin lainsäädännön 
suunnittelua, täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen valvontaa. Ohjelmasta olisi 
tuettava sellaisten edellytysten luomista, 
joilla voidaan parantaa sisämarkkinoiden 
kaikkien toimijoiden – yritysten, 
kansalaisten, mukaan luettuna kuluttajat, 
kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten –
vaikutusmahdollisuuksia. Tätä varten 
ohjelmalla olisi pyrittävä varmistamaan 
yritysten, erityisesti pk-yritysten, 
kilpailukyky mutta myös tukemaan 
kuluttajansuojaa ja turvallisuutta koskevien 
sääntöjen noudattamisen valvontaa ja 
lisäämään yritysten ja yksityishenkilöiden 
tietoa asiasta antamalla niille oikeanlaiset 
välineet, tiedot ja taidot valistuneiden 
päätösten tekemiseen sekä vahvistamaan
niiden osallistumista unionin poliittiseen 
päätöksentekoon. Ohjelmalla olisi pyrittävä 
myös tiivistämään sääntelyyn ja hallintoon 
liittyvää yhteistyötä, esimerkiksi 
vaihtamalla hyviä toimintatapoja ja 
vahvistamalla tieto- ja osaamispohjaa, 
myös käyttämällä strategisia julkisia 
hankintoja. Lisäksi ohjelmalla olisi 
pyrittävä tukemaan unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoa tukevien korkealaatuisten 
kansainvälisten standardien kehittämistä. 
Tähän sisältyy myös standardien 
laatiminen tilinpäätösraportointiin ja 
tilintarkastukseen liittyvillä aloilla, millä 
edistetään unionin pääomamarkkinoiden 
avoimuutta ja moitteetonta toimintaa ja 
vahvistetaan sijoittajansuojaa. Ohjelmasta 

(8) Ohjelmasta olisi tuettava 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
tukevan unionin lainsäädännön 
suunnittelua, täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen valvontaa. Ohjelmasta olisi 
tuettava sellaisten edellytysten luomista, 
joilla voidaan parantaa sisämarkkinoiden 
kaikkien toimijoiden – yritysten, 
kansalaisten, mukaan luettuna kuluttajat, 
kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten –
vaikutusmahdollisuuksia. Tätä varten 
ohjelmalla olisi pyrittävä varmistamaan 
yritysten, erityisesti pk-yritysten, 
kilpailukyky mutta myös tukemaan 
kuluttajansuojaa ja turvallisuutta koskevien 
sääntöjen noudattamisen valvontaa ja 
lisäämään yritysten ja yksityishenkilöiden 
tietoa asiasta antamalla niille oikeanlaiset 
välineet, tiedot ja taidot valistuneiden 
päätösten tekemiseen sekä vahvistamaan 
niiden osallistumista unionin poliittiseen 
päätöksentekoon. Ohjelmalla olisi pyrittävä 
myös tiivistämään sääntelyyn ja hallintoon 
liittyvää yhteistyötä, esimerkiksi 
vaihtamalla hyviä toimintatapoja ja 
vahvistamalla tieto- ja osaamispohjaa, 
myös käyttämällä strategisia julkisia 
hankintoja. Lisäksi ohjelmalla olisi 
pyrittävä tukemaan unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoa tukevien korkealaatuisten 
kansainvälisten standardien kehittämistä. 
Tähän sisältyy myös standardien 
laatiminen tilinpäätösraportointiin ja 
tilintarkastukseen liittyvillä aloilla, millä 
edistetään unionin pääomamarkkinoiden 
avoimuutta ja moitteetonta toimintaa ja 
vahvistetaan sijoittajansuojaa. Ohjelmasta 
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olisi tuettava sääntöjen ja standardien 
laatimista myös niin, että varmistetaan 
sidosryhmien mahdollisimman laaja 
osallistuminen. Ohjelman tavoitteena 
pitäisi olla myös tukea sellaisen unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen valvontaa, jossa säädetään 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden 
korkeasta tasosta koko elintarvikeketjussa
ja eläinten hyvinvoinnin kohentamisesta.

olisi tuettava sääntöjen ja standardien
laatimista myös niin, että varmistetaan 
sidosryhmien mahdollisimman laaja 
osallistuminen. Ohjelman tavoitteena 
pitäisi olla myös tukea sellaisen unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen valvontaa, jossa säädetään 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden 
korkeasta tasosta koko elintarvikeketjussa.

Or. sk

Perustelu

Koska eläinten hyvinvointi, elintarvikkeiden haaskauksen torjunta ja torjunta-aineiden 
vastuullinen käyttö ovat yhteisen maatalouspolitiikan uusia tavoitteita, ne olisi poistettava 
tästä ehdotuksesta sen välttämiseksi, että useista ohjelmista rahoitetaan päällekkäin 
samanlaisia alueita.

Tarkistus 66
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ohjelmasta olisi tuettava 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
tukevan unionin lainsäädännön 
suunnittelua, täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen valvontaa. Ohjelmasta olisi 
tuettava sellaisten edellytysten luomista, 
joilla voidaan parantaa sisämarkkinoiden 
kaikkien toimijoiden – yritysten, 
kansalaisten, mukaan luettuna kuluttajat, 
kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten –
vaikutusmahdollisuuksia. Tätä varten 
ohjelmalla olisi pyrittävä varmistamaan 
yritysten, erityisesti pk-yritysten, 
kilpailukyky mutta myös tukemaan
kuluttajansuojaa ja turvallisuutta koskevien 
sääntöjen noudattamisen valvontaa ja 
lisäämään yritysten ja yksityishenkilöiden 
tietoa asiasta antamalla niille oikeanlaiset 
välineet, tiedot ja taidot valistuneiden 

(8) Ohjelmasta olisi tuettava 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
tukevan unionin lainsäädännön 
suunnittelua, täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen valvontaa. Ohjelmasta olisi 
tuettava sellaisten edellytysten luomista, 
joilla voidaan parantaa sisämarkkinoiden 
kaikkien toimijoiden – yritysten, 
kansalaisten, mukaan luettuna kuluttajat, 
kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten –
vaikutusmahdollisuuksia. Tätä varten 
ohjelmalla olisi pyrittävä varmistamaan 
yritysten, erityisesti pk-yritysten, 
kilpailukyky ja kestävyys mutta myös 
korkeatasoinen kuluttajansuoja tukemalla
kuluttajansuojaa ja turvallisuutta koskevien 
sääntöjen sekä ympäristö- ja 
sosiaalinormien noudattamisen valvontaa 
ja lisäämään yritysten ja 



AM\1168945FI.docx 19/161 PE629.777v02-00

FI

päätösten tekemiseen sekä vahvistamaan
niiden osallistumista unionin poliittiseen 
päätöksentekoon. Ohjelmalla olisi pyrittävä 
myös tiivistämään sääntelyyn ja hallintoon 
liittyvää yhteistyötä, esimerkiksi 
vaihtamalla hyviä toimintatapoja ja 
vahvistamalla tieto- ja osaamispohjaa, 
myös käyttämällä strategisia julkisia 
hankintoja. Lisäksi ohjelmalla olisi 
pyrittävä tukemaan unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoa tukevien korkealaatuisten 
kansainvälisten standardien kehittämistä. 
Tähän sisältyy myös standardien 
laatiminen tilinpäätösraportointiin ja 
tilintarkastukseen liittyvillä aloilla, millä 
edistetään unionin pääomamarkkinoiden 
avoimuutta ja moitteetonta toimintaa ja 
vahvistetaan sijoittajansuojaa. Ohjelmasta 
olisi tuettava sääntöjen ja standardien 
laatimista myös niin, että varmistetaan 
sidosryhmien mahdollisimman laaja 
osallistuminen. Ohjelman tavoitteena 
pitäisi olla myös tukea sellaisen unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen valvontaa, jossa säädetään 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden 
korkeasta tasosta koko elintarvikeketjussa 
ja eläinten hyvinvoinnin kohentamisesta.

yksityishenkilöiden tietoa asiasta antamalla 
niille oikeanlaiset välineet, asianmukaiset
tiedot, soveltuvaa apua, tietämystä ja 
taidot valistuneiden päätösten tekemiseen 
sekä vahvistamaan niiden osallistumista 
unionin poliittiseen päätöksentekoon. 
Ohjelmalla olisi pyrittävä myös 
tiivistämään sääntelyyn ja hallintoon 
liittyvää yhteistyötä, esimerkiksi 
järjestämällä koulutusohjelmia,
vaihtamalla hyviä toimintatapoja ja 
vahvistamalla tieto- ja osaamispohjaa, 
myös käyttämällä strategisia julkisia 
hankintoja. Lisäksi ohjelmalla olisi 
pyrittävä tukemaan unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoa tukevien korkealaatuisten 
kansainvälisten standardien kehittämistä. 
Tähän sisältyy myös standardien 
laatiminen tilinpäätösraportointiin ja 
tilintarkastukseen liittyvillä aloilla, millä 
edistetään unionin pääomamarkkinoiden 
avoimuutta ja moitteetonta toimintaa ja 
vahvistetaan sijoittajansuojaa. Ohjelmasta 
olisi tuettava sääntöjen ja standardien 
laatimista myös niin, että varmistetaan 
sidosryhmien mahdollisimman laaja 
osallistuminen. Ohjelman tavoitteena 
pitäisi olla myös tukea sellaisen unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen valvontaa, jossa säädetään 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden 
korkeasta tasosta koko elintarvikeketjussa, 
ja varmistaa eläinten hyvinvointi.

Or. en

Tarkistus 67
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ohjelmasta olisi tuettava (8) Ohjelmasta olisi tuettava 
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sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
tukevan unionin lainsäädännön 
suunnittelua, täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen valvontaa. Ohjelmasta olisi 
tuettava sellaisten edellytysten luomista, 
joilla voidaan parantaa sisämarkkinoiden 
kaikkien toimijoiden – yritysten, 
kansalaisten, mukaan luettuna kuluttajat, 
kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten –
vaikutusmahdollisuuksia. Tätä varten 
ohjelmalla olisi pyrittävä varmistamaan 
yritysten, erityisesti pk-yritysten, 
kilpailukyky mutta myös tukemaan 
kuluttajansuojaa ja turvallisuutta koskevien 
sääntöjen noudattamisen valvontaa ja 
lisäämään yritysten ja yksityishenkilöiden 
tietoa asiasta antamalla niille oikeanlaiset 
välineet, tiedot ja taidot valistuneiden 
päätösten tekemiseen sekä vahvistamaan 
niiden osallistumista unionin poliittiseen 
päätöksentekoon. Ohjelmalla olisi pyrittävä 
myös tiivistämään sääntelyyn ja hallintoon 
liittyvää yhteistyötä, esimerkiksi 
vaihtamalla hyviä toimintatapoja ja 
vahvistamalla tieto- ja osaamispohjaa, 
myös käyttämällä strategisia julkisia 
hankintoja. Lisäksi ohjelmalla olisi 
pyrittävä tukemaan unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoa tukevien korkealaatuisten 
kansainvälisten standardien kehittämistä. 
Tähän sisältyy myös standardien 
laatiminen tilinpäätösraportointiin ja 
tilintarkastukseen liittyvillä aloilla, millä 
edistetään unionin pääomamarkkinoiden 
avoimuutta ja moitteetonta toimintaa ja 
vahvistetaan sijoittajansuojaa. Ohjelmasta 
olisi tuettava sääntöjen ja standardien 
laatimista myös niin, että varmistetaan 
sidosryhmien mahdollisimman laaja 
osallistuminen. Ohjelman tavoitteena 
pitäisi olla myös tukea sellaisen unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen valvontaa, jossa säädetään 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden 
korkeasta tasosta koko elintarvikeketjussa 
ja eläinten hyvinvoinnin kohentamisesta.

sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
tukevan unionin lainsäädännön 
suunnittelua, täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen valvontaa. Ohjelmasta olisi 
tuettava sellaisten edellytysten luomista, 
joilla voidaan parantaa sisämarkkinoiden 
kaikkien toimijoiden – yritysten, 
kansalaisten, mukaan luettuna kuluttajat, 
kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten –
vaikutusmahdollisuuksia. Tätä varten 
ohjelmalla olisi pyrittävä varmistamaan 
yritysten, erityisesti mikroyritysten ja pk-
yritysten, mukaan lukien matkailualan 
yritykset, kilpailukyky mutta myös 
tukemaan kuluttajansuojaa ja turvallisuutta 
koskevien sääntöjen noudattamisen 
valvontaa ja lisäämään yritysten ja 
yksityishenkilöiden tietoa asiasta antamalla 
niille oikeanlaiset välineet, tiedot ja taidot 
valistuneiden päätösten tekemiseen sekä 
vahvistamaan niiden osallistumista unionin 
poliittiseen päätöksentekoon. Ohjelmalla 
olisi pyrittävä myös tiivistämään 
sääntelyyn ja hallintoon liittyvää 
yhteistyötä, esimerkiksi vaihtamalla hyviä 
toimintatapoja ja vahvistamalla tieto- ja 
osaamispohjaa, myös käyttämällä 
strategisia julkisia hankintoja. Lisäksi 
ohjelmalla olisi pyrittävä tukemaan unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanoa tukevien 
korkealaatuisten kansainvälisten 
standardien kehittämistä. Tähän sisältyy 
myös standardien laatiminen 
tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen 
liittyvillä aloilla, millä edistetään unionin 
pääomamarkkinoiden avoimuutta ja 
moitteetonta toimintaa ja vahvistetaan 
sijoittajansuojaa. Ohjelmasta olisi tuettava 
sääntöjen ja standardien laatimista myös 
niin, että varmistetaan sidosryhmien 
mahdollisimman laaja osallistuminen. 
Ohjelman tavoitteena pitäisi olla myös 
tukea sellaisen unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoa ja noudattamisen 
valvontaa, jossa säädetään ihmisten, 
eläinten ja kasvien terveyden korkeasta 
tasosta koko elintarvikeketjussa ja eläinten 
hyvinvoinnin kohentamisesta.
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Or. it

(Tekninen huomautus: Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, 
koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

Ohjelma kattaa sisämarkkinoille suunnatun rahoituksen, kilpailun ja pk-yritykset, mutta se ei 
kata selkeästi matkailualan yrityksiä, minkä vuoksi siihen liittyvä budjettikohta puuttuu.

Tarkistus 68
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ohjelmasta olisi tuettava 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
tukevan unionin lainsäädännön 
suunnittelua, täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen valvontaa. Ohjelmasta olisi 
tuettava sellaisten edellytysten luomista, 
joilla voidaan parantaa sisämarkkinoiden 
kaikkien toimijoiden – yritysten, 
kansalaisten, mukaan luettuna kuluttajat, 
kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten –
vaikutusmahdollisuuksia. Tätä varten 
ohjelmalla olisi pyrittävä varmistamaan 
yritysten, erityisesti pk-yritysten, 
kilpailukyky mutta myös tukemaan 
kuluttajansuojaa ja turvallisuutta koskevien 
sääntöjen noudattamisen valvontaa ja 
lisäämään yritysten ja yksityishenkilöiden 
tietoa asiasta antamalla niille oikeanlaiset 
välineet, tiedot ja taidot valistuneiden 
päätösten tekemiseen sekä vahvistamaan
niiden osallistumista unionin poliittiseen 
päätöksentekoon. Ohjelmalla olisi pyrittävä 
myös tiivistämään sääntelyyn ja hallintoon 
liittyvää yhteistyötä, esimerkiksi 
vaihtamalla hyviä toimintatapoja ja 
vahvistamalla tieto- ja osaamispohjaa, 
myös käyttämällä strategisia julkisia 
hankintoja. Lisäksi ohjelmalla olisi 
pyrittävä tukemaan unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoa tukevien korkealaatuisten 

(8) Ohjelmasta olisi tuettava 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
tukevan unionin lainsäädännön 
suunnittelua, täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen valvontaa. Ohjelmasta olisi 
tuettava sellaisten edellytysten luomista, 
joilla voidaan parantaa sisämarkkinoiden 
kaikkien toimijoiden – yritysten, 
kansalaisten, mukaan luettuna kuluttajat ja 
työntekijät, kansalaisyhteiskunnan ja 
viranomaisten – vaikutusmahdollisuuksia. 
Tätä varten ohjelmalla olisi pyrittävä 
varmistamaan yritysten, erityisesti pk-
yritysten, kilpailukyky mutta myös 
tukemaan kuluttajansuojaa ja turvallisuutta 
koskevien sääntöjen noudattamisen 
valvontaa ja lisäämään yritysten ja 
yksityishenkilöiden tietoa asiasta antamalla 
niille oikeanlaiset välineet, tiedot ja taidot 
valistuneiden päätösten tekemiseen sekä 
vahvistamaan niiden osallistumista unionin 
poliittiseen päätöksentekoon. Ohjelmalla 
olisi pyrittävä myös tiivistämään 
sääntelyyn ja hallintoon liittyvää 
yhteistyötä, esimerkiksi vaihtamalla hyviä 
toimintatapoja ja vahvistamalla tieto- ja 
osaamispohjaa, myös käyttämällä 
strategisia julkisia hankintoja. Lisäksi 
ohjelmalla olisi pyrittävä tukemaan unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanoa tukevien 
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kansainvälisten standardien kehittämistä. 
Tähän sisältyy myös standardien 
laatiminen tilinpäätösraportointiin ja 
tilintarkastukseen liittyvillä aloilla, millä 
edistetään unionin pääomamarkkinoiden 
avoimuutta ja moitteetonta toimintaa ja 
vahvistetaan sijoittajansuojaa. Ohjelmasta 
olisi tuettava sääntöjen ja standardien 
laatimista myös niin, että varmistetaan 
sidosryhmien mahdollisimman laaja 
osallistuminen. Ohjelman tavoitteena 
pitäisi olla myös tukea sellaisen unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen valvontaa, jossa säädetään 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden 
korkeasta tasosta koko elintarvikeketjussa 
ja eläinten hyvinvoinnin kohentamisesta.

korkealaatuisten kansainvälisten 
standardien kehittämistä. Tähän sisältyy 
myös standardien laatiminen 
tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen 
liittyvillä aloilla, millä edistetään unionin 
pääomamarkkinoiden avoimuutta ja 
moitteetonta toimintaa ja vahvistetaan 
sijoittajansuojaa. Ohjelmasta olisi tuettava 
sääntöjen ja standardien laatimista myös 
niin, että varmistetaan sidosryhmien 
mahdollisimman laaja osallistuminen. 
Ohjelman tavoitteena pitäisi olla myös 
tukea sellaisen unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoa ja noudattamisen 
valvontaa, jossa säädetään ihmisten, 
eläinten ja kasvien terveyden korkeasta 
tasosta koko elintarvikeketjussa ja eläinten 
hyvinvoinnin kohentamisesta.

Or. en

Tarkistus 69
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Nykyaikaiset sisämarkkinat 
edistävät kilpailua ja tuovat etuja 
kuluttajille, yrityksille ja työntekijöille. 
Alati kehittyvien palvelujen 
sisämarkkinoiden paremman 
hyödyntämisen pitäisi auttaa EU:n 
yrityksiä luomaan työpaikkoja ja lisäämään 
toimintaansa rajojen yli, tarjoamaan 
laajempaa palveluvalikoimaa 
edullisemmilla hinnoilla ja pitämään yllä 
kuluttajia ja työntekijöitä hyödyttäviä 
korkeita standardeja. Tämän 
saavuttamiseksi ohjelmalla olisi edistettävä 
jäljellä olevien esteiden poistamista ja 
varmistettava sääntelykehys, joka pystyy 
mukautumaan uusien innovatiivisten 
liiketoimintamallien mukaan.

(9) Nykyaikaisten sisämarkkinoiden 
olisi edistettävä kilpailua ja tuotava etuja 
kuluttajille, yrityksille ja työntekijöille. 
Alati kehittyvien palvelujen 
sisämarkkinoiden paremman 
hyödyntämisen pitäisi auttaa EU:n 
yrityksiä luomaan työpaikkoja ja lisäämään 
toimintaansa rajojen yli, tarjoamaan 
laajempaa palveluvalikoimaa 
edullisemmilla hinnoilla ja pitämään yllä 
kuluttajia ja työntekijöitä hyödyttäviä 
korkeita standardeja. Tämän 
saavuttamiseksi ohjelmalla olisi edistettävä 
jäljellä olevien esteiden poistamista ja 
varmistettava sääntelykehys, joka pystyy 
mukautumaan uusien innovatiivisten 
liiketoimintamallien mukaan eikä estä 
innovointia.
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Or. sk

Tarkistus 70
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Nykyaikaiset sisämarkkinat 
edistävät kilpailua ja tuovat etuja 
kuluttajille, yrityksille ja työntekijöille. 
Alati kehittyvien palvelujen 
sisämarkkinoiden paremman 
hyödyntämisen pitäisi auttaa EU:n 
yrityksiä luomaan työpaikkoja ja lisäämään 
toimintaansa rajojen yli, tarjoamaan 
laajempaa palveluvalikoimaa 
edullisemmilla hinnoilla ja pitämään yllä 
kuluttajia ja työntekijöitä hyödyttäviä 
korkeita standardeja. Tämän 
saavuttamiseksi ohjelmalla olisi edistettävä 
jäljellä olevien esteiden poistamista ja 
varmistettava sääntelykehys, joka pystyy 
mukautumaan uusien innovatiivisten 
liiketoimintamallien mukaan.

(9) Nykyaikaiset sisämarkkinat 
edistävät kilpailua ja vahvistavat 
kuluttajia, yrityksiä ja työntekijöitä
oikeudenmukaisuuden, avoimuuden ja 
luottamuksen pohjalta. Alati kehittyvien 
palvelujen sisämarkkinoiden paremman 
hyödyntämisen pitäisi auttaa EU:n 
yrityksiä luomaan työpaikkoja ja lisäämään 
toimintaansa rajojen yli, tarjoamaan 
laajempaa palveluvalikoimaa 
edullisemmilla hinnoilla ja pitämään yllä 
kuluttajia ja työntekijöitä hyödyttäviä 
korkeita standardeja. Tämän 
saavuttamiseksi ohjelmalla olisi edistettävä 
jäljellä olevien esteiden poistamista ja 
varmistettava sääntelykehys, joka pystyy 
mukautumaan uusien innovatiivisten 
liiketoimintamallien mukaan.

Or. en

Tarkistus 71
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Nykyaikaiset sisämarkkinat 
edistävät kilpailua ja tuovat etuja 
kuluttajille, yrityksille ja työntekijöille. 
Alati kehittyvien palvelujen 
sisämarkkinoiden paremman 
hyödyntämisen pitäisi auttaa EU:n 
yrityksiä luomaan työpaikkoja ja lisäämään 

(9) Nykyaikaiset sisämarkkinat 
edistävät kilpailua, tuovat etuja kuluttajille 
tarjoamalla heille laadukkaita 
yleishyödyllisiä palveluja, luovat
yrityksille oikeanlaiset olosuhteet ja
turvaavat samalla työllisyyden ja 
työntekijöiden työolot. Alati kehittyvien 
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toimintaansa rajojen yli, tarjoamaan 
laajempaa palveluvalikoimaa 
edullisemmilla hinnoilla ja pitämään yllä 
kuluttajia ja työntekijöitä hyödyttäviä 
korkeita standardeja. Tämän 
saavuttamiseksi ohjelmalla olisi edistettävä 
jäljellä olevien esteiden poistamista ja 
varmistettava sääntelykehys, joka pystyy 
mukautumaan uusien innovatiivisten 
liiketoimintamallien mukaan.

palvelujen sisämarkkinoiden paremman 
hyödyntämisen pitäisi auttaa EU:n 
yrityksiä luomaan työpaikkoja ja lisäämään 
toimintaansa rajojen yli, tarjoamaan 
laajempaa palveluvalikoimaa 
edullisemmilla hinnoilla ja pitämään yllä 
kuluttajia ja työntekijöitä hyödyttäviä 
korkeita standardeja. Tämän 
saavuttamiseksi ohjelmalla olisi edistettävä 
jäljellä olevien perusteettomien esteiden 
poistamista ja varmistettava sääntelykehys, 
joka pystyy mukautumaan uusien 
innovatiivisten liiketoimintamallien 
mukaan ja samalla varmistamaan 
korkeatasoisen sosiaaliturvan ja 
oikeudenmukaiset työolot.

Or. en

Tarkistus 72
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Nykyaikaiset sisämarkkinat 
edistävät kilpailua ja tuovat etuja 
kuluttajille, yrityksille ja työntekijöille. 
Alati kehittyvien palvelujen 
sisämarkkinoiden paremman 
hyödyntämisen pitäisi auttaa EU:n 
yrityksiä luomaan työpaikkoja ja lisäämään 
toimintaansa rajojen yli, tarjoamaan 
laajempaa palveluvalikoimaa 
edullisemmilla hinnoilla ja pitämään yllä 
kuluttajia ja työntekijöitä hyödyttäviä 
korkeita standardeja. Tämän 
saavuttamiseksi ohjelmalla olisi edistettävä 
jäljellä olevien esteiden poistamista ja 
varmistettava sääntelykehys, joka pystyy 
mukautumaan uusien innovatiivisten 
liiketoimintamallien mukaan.

(9) Nykyaikaiset sisämarkkinat 
edistävät kilpailua ja tuovat etuja 
kuluttajille, yrityksille ja työntekijöille. 
Alati kehittyvien palvelujen 
sisämarkkinoiden paremman 
hyödyntämisen pitäisi auttaa EU:n 
yrityksiä luomaan työpaikkoja ja lisäämään 
toimintaansa rajojen yli, tarjoamaan 
laajempaa palveluvalikoimaa 
edullisemmilla hinnoilla ja pitämään yllä 
kuluttajia ja työntekijöitä hyödyttäviä 
korkeita standardeja. Tämän
saavuttamiseksi ohjelmalla olisi edistettävä 
jäljellä olevien esteiden poistamista ja 
varmistettava sääntelykehys, joka pystyy 
mukautumaan uusien innovatiivisten 
liiketoimintamallien mukaan, mukaan 
lukien yhteistyötalouden mallit, erityisesti 
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sosiaalisiin tarkoituksiin suunnatut.

Or. it

Tarkistus 73
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Nykyaikaiset sisämarkkinat 
edistävät kilpailua ja tuovat etuja 
kuluttajille, yrityksille ja työntekijöille. 
Alati kehittyvien palvelujen 
sisämarkkinoiden paremman 
hyödyntämisen pitäisi auttaa EU:n 
yrityksiä luomaan työpaikkoja ja lisäämään 
toimintaansa rajojen yli, tarjoamaan 
laajempaa palveluvalikoimaa 
edullisemmilla hinnoilla ja pitämään yllä 
kuluttajia ja työntekijöitä hyödyttäviä 
korkeita standardeja. Tämän 
saavuttamiseksi ohjelmalla olisi edistettävä 
jäljellä olevien esteiden poistamista ja 
varmistettava sääntelykehys, joka pystyy 
mukautumaan uusien innovatiivisten 
liiketoimintamallien mukaan.

(9) Nykyaikaiset sisämarkkinat 
edistävät kilpailua ja tuovat etuja 
kuluttajille, yrityksille ja työntekijöille. 
Alati kehittyvien palvelujen 
sisämarkkinoiden paremman 
hyödyntämisen pitäisi samalla, kun 
vältetään ja torjutaan 
postilaatikkoyhtiöiden perustamisen 
kaltaisia väärinkäytöksiä, auttaa EU:n 
yrityksiä luomaan työpaikkoja ja lisäämään 
toimintaansa rajojen yli, tarjoamaan 
laajempaa palveluvalikoimaa 
edullisemmilla hinnoilla ja pitämään yllä 
kuluttajia ja työntekijöitä hyödyttäviä 
korkeita standardeja. Tämän 
saavuttamiseksi ohjelmalla olisi edistettävä 
jäljellä olevien esteiden poistamista ja
varmistettava sääntelykehys, joka pystyy 
mukautumaan uusien innovatiivisten 
liiketoimintamallien mukaan.

Or. en

Tarkistus 74
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Nykyaikaiset sisämarkkinat 
edistävät kilpailua ja tuovat etuja 

(9) Nykyaikaiset sisämarkkinat 
edistävät oikeudenmukaista kilpailua ja 
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kuluttajille, yrityksille ja työntekijöille. 
Alati kehittyvien palvelujen 
sisämarkkinoiden paremman 
hyödyntämisen pitäisi auttaa EU:n 
yrityksiä luomaan työpaikkoja ja lisäämään 
toimintaansa rajojen yli, tarjoamaan 
laajempaa palveluvalikoimaa 
edullisemmilla hinnoilla ja pitämään yllä 
kuluttajia ja työntekijöitä hyödyttäviä 
korkeita standardeja. Tämän 
saavuttamiseksi ohjelmalla olisi edistettävä 
jäljellä olevien esteiden poistamista ja 
varmistettava sääntelykehys, joka pystyy 
mukautumaan uusien innovatiivisten 
liiketoimintamallien mukaan.

tuovat etuja kuluttajille, yrityksille ja 
työntekijöille. Alati kehittyvien palvelujen 
sisämarkkinoiden paremman 
hyödyntämisen pitäisi auttaa EU:n 
yrityksiä luomaan työpaikkoja ja lisäämään 
toimintaansa rajojen yli, tarjoamaan 
laajempaa palveluvalikoimaa 
edullisemmilla hinnoilla ja pitämään yllä 
kuluttajia ja työntekijöitä hyödyttäviä 
korkeita standardeja. Tämän 
saavuttamiseksi ohjelmalla olisi edistettävä 
jäljellä olevien esteiden poistamista ja 
varmistettava sääntelykehys, joka pystyy 
mukautumaan uusien innovatiivisten 
liiketoimintamallien mukaan.

Or. ro

Tarkistus 75
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Monien teollisten tuotteiden osalta 
sääntelyyn liittyviä esteitä sisämarkkinoilla 
on poistettu ennalta ehkäisevillä 
mekanismeilla, antamalla yhteisiä sääntöjä 
ja soveltamalla vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatetta, jos tällaisia 
unionin sääntöjä ei ole. Aloilla, joilla ei ole 
unionin lainsäädäntöä, vastavuoroisen 
tunnustamisen periaate tarkoittaa sitä, että 
tavaroilla, joita pidetään laillisesti kaupan 
yhdessä jäsenvaltiossa, on oikeus liikkua 
vapaasti ja niitä voidaan myydä toisessa 
jäsenvaltiossa. Vastavuoroisen 
tunnustamisen puutteellinen soveltaminen
kuitenkin vaikeuttaa sellaisten yritysten 
tilannetta, jotka haluavat muiden 
jäsenvaltioiden markkinoille. Siitä 
huolimatta, että tavaramarkkinat ovat 
erittäin integroituneet, tämä johtaa 
menetettyihin mahdollisuuksiin koko 
taloudessa. Ohjelmalla olisi sen vuoksi 

(10) Monien teollisten tuotteiden osalta 
sääntelyyn liittyviä esteitä sisämarkkinoilla 
on poistettu ennalta ehkäisevillä 
mekanismeilla, antamalla yhteisiä sääntöjä 
ja/tai standardeja ja soveltamalla 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, 
jos tällaisia unionin sääntöjä ei ole. Aloilla, 
joilla ei ole unionin lainsäädäntöä, 
vastavuoroisen tunnustamisen periaate 
tarkoittaa sitä, että tavaroilla, joita pidetään 
laillisesti kaupan yhdessä jäsenvaltiossa, on 
oikeus liikkua vapaasti ja niitä voidaan 
myydä toisessa jäsenvaltiossa. 
Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen 
vähäinen hyödyntäminen ja 
vastavuoroista tunnustamista koskevan 
asetuksen1a vähäiset vaikutukset 
pyrittäessä saavuttamaan ennakoituja 
tavoitteita, jotka koskevat tavaroiden 
vapaan liikkuvuuden varmistamista 
sisämarkkinoilla, ovat kuitenkin osoitus 
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pyrittävä parantamaan vastavuoroisen 
tunnustamisen soveltamista tavaroiden 
alalla ja vähentämään laittomien ja 
vaatimusten vastaisten tavaroiden pääsyä 
markkinoille.

siitä, että mahdollisuuksia on paljon 
hyödynnettävinä. Siitä huolimatta, että 
tavaramarkkinat ovat erittäin 
integroituneet, tämä johtaa menetettyihin 
mahdollisuuksiin koko taloudessa. 
Ohjelmalla olisi sen vuoksi pyrittävä 
parantamaan vastavuoroisen tunnustamisen 
soveltamista tavaroiden alalla ja 
vähentämään laittomien ja vaatimusten 
vastaisten tavaroiden pääsyä markkinoille.

_________________

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 764/2008, annettu 
9 päivänä heinäkuuta 2008, tiettyjen 
kansallisten teknisten määräysten 
soveltamista toisessa jäsenvaltiossa 
laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin 
koskevista menettelyistä sekä päätöksen 
N:o 3052/95/EY kumoamisesta (ETAn 
kannalta merkityksellinen teksti).

Or. en

Tarkistus 76
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Monien teollisten tuotteiden osalta 
sääntelyyn liittyviä esteitä sisämarkkinoilla 
on poistettu ennalta ehkäisevillä 
mekanismeilla, antamalla yhteisiä sääntöjä 
ja soveltamalla vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatetta, jos tällaisia 
unionin sääntöjä ei ole. Aloilla, joilla ei ole 
unionin lainsäädäntöä, vastavuoroisen 
tunnustamisen periaate tarkoittaa sitä, että 
tavaroilla, joita pidetään laillisesti kaupan 
yhdessä jäsenvaltiossa, on oikeus liikkua 
vapaasti ja niitä voidaan myydä toisessa 
jäsenvaltiossa. Vastavuoroisen 

(10) Monien teollisten tuotteiden osalta 
sääntelyyn liittyviä esteitä sisämarkkinoilla 
on poistettu ennalta ehkäisevillä 
mekanismeilla, antamalla yhteisiä sääntöjä 
ja soveltamalla vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatetta, jos tällaisia 
unionin sääntöjä ei ole. Aloilla, joilla ei ole 
unionin lainsäädäntöä, vastavuoroisen 
tunnustamisen periaate tarkoittaa sitä, että 
tavaroilla, joita pidetään laillisesti kaupan 
yhdessä jäsenvaltiossa, on oikeus liikkua 
vapaasti ja niitä voidaan myydä toisessa 
jäsenvaltiossa, soveltaen niiden kohdalla 
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tunnustamisen puutteellinen soveltaminen 
kuitenkin vaikeuttaa sellaisten yritysten 
tilannetta, jotka haluavat muiden 
jäsenvaltioiden markkinoille. Siitä 
huolimatta, että tavaramarkkinat ovat 
erittäin integroituneet, tämä johtaa 
menetettyihin mahdollisuuksiin koko 
taloudessa. Ohjelmalla olisi sen vuoksi 
pyrittävä parantamaan vastavuoroisen 
tunnustamisen soveltamista tavaroiden 
alalla ja vähentämään laittomien ja 
vaatimusten vastaisten tavaroiden pääsyä 
markkinoille.

aina korkeita eurooppalaisia standardeja 
ja ennalta varautumisen periaatetta. 
Vastavuoroisen tunnustamisen 
puutteellinen soveltaminen kuitenkin 
vaikeuttaa sellaisten yritysten tilannetta, 
jotka haluavat muiden jäsenvaltioiden 
markkinoille. Siitä huolimatta, että 
tavaramarkkinat ovat erittäin 
integroituneet, tämä johtaa menetettyihin 
mahdollisuuksiin koko taloudessa. 
Ohjelmalla olisi sen vuoksi pyrittävä 
parantamaan vastavuoroisen tunnustamisen 
soveltamista tavaroiden alalla ja 
vähentämään laittomien ja vaatimusten 
vastaisten tavaroiden pääsyä markkinoille 
vahvistamalla markkinavalvontaa ja 
panemalla täytäntöön tuotteiden 
jäljitettävyyttä koskevat erityissäännökset, 
jotta tunnistetaan maa, jossa ne on 
valmistettu, ja edistetään petosten 
torjuntaa. Jotta varmistetaan, että 
sisämarkkinoilla asetetaan saataville vain 
turvallisia ja vaatimustenmukaisia 
tuotteita, on tarpeen järjestää koulutusta 
verkossa tehtävästä tutkinnasta 
vastaavalle henkilöstölle, perustaa 
yhteyspisteitä yhteistyön tekemiseksi 
suurimpien myyntialustojen ja sosiaalisen 
median kanssa sekä yhteistyön 
tekemiseksi palveluntarjoajien kanssa 
maksua vastaan.

Or. it

Perustelu

Tuotteiden jäljitettävyyttä koskevat erityissäännökset ovat keskeisiä petosten torjumisessa ja 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamisessa.

Tarkistus 77
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(10) Monien teollisten tuotteiden osalta 
sääntelyyn liittyviä esteitä sisämarkkinoilla 
on poistettu ennalta ehkäisevillä 
mekanismeilla, antamalla yhteisiä sääntöjä 
ja soveltamalla vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatetta, jos tällaisia 
unionin sääntöjä ei ole. Aloilla, joilla ei ole 
unionin lainsäädäntöä, vastavuoroisen 
tunnustamisen periaate tarkoittaa sitä, että 
tavaroilla, joita pidetään laillisesti kaupan 
yhdessä jäsenvaltiossa, on oikeus liikkua 
vapaasti ja niitä voidaan myydä toisessa 
jäsenvaltiossa. Vastavuoroisen 
tunnustamisen puutteellinen soveltaminen 
kuitenkin vaikeuttaa sellaisten yritysten 
tilannetta, jotka haluavat muiden 
jäsenvaltioiden markkinoille. Siitä 
huolimatta, että tavaramarkkinat ovat 
erittäin integroituneet, tämä johtaa 
menetettyihin mahdollisuuksiin koko 
taloudessa. Ohjelmalla olisi sen vuoksi 
pyrittävä parantamaan vastavuoroisen 
tunnustamisen soveltamista tavaroiden 
alalla ja vähentämään laittomien ja 
vaatimusten vastaisten tavaroiden pääsyä 
markkinoille.

(10) Monien teollisten tuotteiden osalta 
sääntelyyn liittyviä esteitä sisämarkkinoilla 
on poistettu ennalta ehkäisevillä 
mekanismeilla, antamalla yhteisiä sääntöjä 
ja soveltamalla vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatetta, jos tällaisia 
unionin sääntöjä ei ole. Aloilla, joilla ei ole 
unionin lainsäädäntöä, vastavuoroisen 
tunnustamisen periaate tarkoittaa sitä, että 
tavaroilla, joita pidetään laillisesti kaupan 
yhdessä jäsenvaltiossa, on oikeus liikkua 
vapaasti ja niitä voidaan myydä toisessa 
jäsenvaltiossa. Vastavuoroisen 
tunnustamisen puutteellinen soveltaminen 
kuitenkin vaikeuttaa sellaisten yritysten 
tilannetta, jotka haluavat muiden 
jäsenvaltioiden markkinoille. Siitä 
huolimatta, että tavaramarkkinat ovat 
erittäin integroituneet, tämä johtaa 
menetettyihin mahdollisuuksiin koko 
taloudessa. Ohjelmalla olisi sen vuoksi 
pyrittävä parantamaan vastavuoroisen 
tunnustamisen soveltamista tavaroiden 
alalla ja vähentämään laittomien ja 
vaatimusten vastaisten tavaroiden pääsyä 
markkinoille, muun muassa siten, että 
kansallisten viranomaisten suorittamaa 
valvontaa ja olemassa olevan 
lainsäädännön täytäntöönpanoa 
vahvistetaan.

Or. sk

Tarkistus 78
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Nopeasti muuttuvaan digitaaliseen 
toimintaympäristöön liittyy uusia sääntely-
ja täytäntöönpanohaasteita, jotka koskevat 
kyberturvallisuuden, esineiden internetin 

(11) Nopeasti muuttuvaan digitaaliseen 
toimintaympäristöön liittyy uusia sääntely-
ja täytäntöönpanohaasteita, jotka koskevat 
kyberturvallisuuden, yksityisyyden suojan 
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tai tekoälyn kaltaisia seikkoja. Vahinkojen 
tapauksessa tiukat tuoteturvallisuutta ja 
tuotevastuuta koskevat säännöt ovat 
olennaisen tärkeitä, jotta voidaan julkisin 
toimin varmistaa, että Euroopan 
kansalaiset, kuluttajat ja yritykset mukaan 
lukien, voivat hyötyä näistä säännöistä. 
Ohjelmalla olisi sen vuoksi edistettävä 
unionin tuotevastuujärjestelmän nopeaa 
mukauttamista ja täytäntöönpanoa 
innovoinnin tukemiseksi.

ja tietosuojan, esineiden internetin tai 
tekoälyn kaltaisia seikkoja. Vahinkojen 
tapauksessa tiukat tuoteturvallisuutta ja 
tuotevastuuta koskevat säännöt ovat 
olennaisen tärkeitä, jotta voidaan julkisin 
toimin varmistaa, että Euroopan 
kansalaiset, kuluttajat ja yritykset mukaan 
lukien, voivat hyötyä näistä säännöistä. 
Ohjelmalla olisi sen vuoksi edistettävä 
unionin tuotevastuujärjestelmän nopeaa 
mukauttamista ja täytäntöönpanoa 
innovoinnin tukemiseksi.

Or. it

Tarkistus 79
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Nopeasti muuttuvaan digitaaliseen 
toimintaympäristöön liittyy uusia sääntely-
ja täytäntöönpanohaasteita, jotka koskevat 
kyberturvallisuuden, esineiden internetin 
tai tekoälyn kaltaisia seikkoja. Vahinkojen 
tapauksessa tiukat tuoteturvallisuutta ja 
tuotevastuuta koskevat säännöt ovat 
olennaisen tärkeitä, jotta voidaan julkisin 
toimin varmistaa, että Euroopan 
kansalaiset, kuluttajat ja yritykset mukaan 
lukien, voivat hyötyä näistä säännöistä. 
Ohjelmalla olisi sen vuoksi edistettävä 
unionin tuotevastuujärjestelmän nopeaa 
mukauttamista ja täytäntöönpanoa 
innovoinnin tukemiseksi.

(11) Nopeasti muuttuvaan digitaaliseen 
toimintaympäristöön liittyy uusia sääntely-
ja täytäntöönpanohaasteita, jotka koskevat 
kyberturvallisuuden, esineiden internetin 
tai tekoälyn kaltaisia seikkoja ja niihin 
liittyviä eettisiä standardeja. Vahinkojen 
tapauksessa tiukat tuoteturvallisuutta ja 
tuotevastuuta koskevat säännöt ovat 
olennaisen tärkeitä, jotta voidaan julkisin 
toimin varmistaa, että Euroopan 
kansalaiset, kuluttajat ja yritykset mukaan 
lukien, voivat hyötyä näistä säännöistä. 
Ohjelmalla olisi sen vuoksi edistettävä 
unionin tuotevastuujärjestelmän nopeaa 
mukauttamista ja täytäntöönpanoa 
innovoinnin tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 80
Jasenko Selimovic
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Nopeasti muuttuvaan digitaaliseen 
toimintaympäristöön liittyy uusia sääntely-
ja täytäntöönpanohaasteita, jotka koskevat 
kyberturvallisuuden, esineiden internetin 
tai tekoälyn kaltaisia seikkoja. Vahinkojen 
tapauksessa tiukat tuoteturvallisuutta ja 
tuotevastuuta koskevat säännöt ovat 
olennaisen tärkeitä, jotta voidaan julkisin 
toimin varmistaa, että Euroopan 
kansalaiset, kuluttajat ja yritykset mukaan 
lukien, voivat hyötyä näistä säännöistä. 
Ohjelmalla olisi sen vuoksi edistettävä 
unionin tuotevastuujärjestelmän nopeaa 
mukauttamista ja täytäntöönpanoa 
innovoinnin tukemiseksi.

(11) Nopeasti muuttuvaan digitaaliseen 
toimintaympäristöön liittyy uusia sääntely-
ja täytäntöönpanohaasteita, jotka koskevat 
kyberturvallisuuden, esineiden internetin 
tai tekoälyn kaltaisia seikkoja. Vahinkojen 
tapauksessa tiukat ja 
täytäntöönpanokelpoiset
tuoteturvallisuutta ja tuotevastuuta 
koskevat säännöt ovat olennaisen tärkeitä, 
jotta voidaan julkisin toimin varmistaa, että 
Euroopan kansalaiset, kuluttajat ja 
yritykset mukaan lukien, voivat hyötyä 
näistä säännöistä. Ohjelmalla olisi sen 
vuoksi edistettävä unionin 
tuotevastuujärjestelmän nopeaa 
mukauttamista ja parempaa
täytäntöönpanoa innovoinnin tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 81
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin lainsäädännön vaatimusten 
vastaisten tuotteiden saattaminen 
markkinoille asettaa vaatimuksia 
noudattavat tahot heikompaan asemaan ja 
saattaa vaarantaa kuluttajat. Monet yrittäjät 
jättävät säännöt huomiotta joko tiedon 
puutteen vuoksi tai tahallaan saadakseen 
kilpailuetua.
Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus 
on usein riittämätöntä, ja niiden toimintaa 
rajoittavat valtioiden rajat, kun taas 
yrittäjät käyvät kauppaa unionin tai jopa 
globaalilla tasolla. Etenkin sähköisen 
kaupankäynnin tapauksessa 

(12) Unionin lainsäädännön vaatimusten 
vastaisten tuotteiden saattaminen 
markkinoille asettaa vaatimuksia 
noudattavat tahot heikompaan asemaan ja 
saattaa vaarantaa kuluttajat. 
Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus 
on usein riittämätöntä, ja niiden toimintaa 
rajoittavat valtioiden rajat, kun taas 
yrittäjät käyvät kauppaa unionin tai jopa 
globaalilla tasolla. Etenkin sähköisen 
kaupankäynnin tapauksessa 
markkinavalvontaviranomaisilla on suuria 
vaikeuksia jäljittää kolmansista maista 
tuotuja vaatimustenvastaisia tuotteita ja 
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markkinavalvontaviranomaisilla on suuria 
vaikeuksia jäljittää kolmansista maista 
tuotuja vaatimustenvastaisia tuotteita ja 
yksilöidä vastuussa oleva taho 
lainkäyttöalueellaan. Ohjelmalla olisi sen 
vuoksi pyrittävä vahvistamaan tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta tarjoamalla 
oikeanlaiset kannustimet yrittäjille, 
tehostamalla 
vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja 
edistämällä tiiviimpää rajatylittävää 
yhteistyötä valvontaviranomaisten välillä. 
Ohjelmalla olisi myös edistettävä 
markkinavalvonnan nykyisten puitteiden 
vahvistamista, kannustettava eri 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisia 
toteuttamaan yhteisiä toimia, parannettava 
tiedonvaihtoa ja edistettävä 
markkinavalvontatoimien lähentämistä ja 
yhdentämistä.

yksilöidä vastuussa oleva taho 
lainkäyttöalueellaan. Ohjelmalla olisi sen 
vuoksi pyrittävä vahvistamaan tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta tarjoamalla 
oikeanlaiset kannustimet yrittäjille, 
tehostamalla 
vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja 
edistämällä tiiviimpää rajatylittävää 
yhteistyötä valvontaviranomaisten välillä. 
Ohjelmalla olisi myös edistettävä 
markkinavalvonnan nykyisten puitteiden 
vahvistamista, kannustettava eri 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisia 
toteuttamaan yhteisiä toimia, parannettava 
tiedonvaihtoa ja edistettävä 
markkinavalvontatoimien lähentämistä ja 
yhdentämistä.

Or. sk

Tarkistus 82
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin lainsäädännön vaatimusten 
vastaisten tuotteiden saattaminen 
markkinoille asettaa vaatimuksia 
noudattavat tahot heikompaan asemaan ja 
saattaa vaarantaa kuluttajat. Monet yrittäjät 
jättävät säännöt huomiotta joko tiedon 
puutteen vuoksi tai tahallaan saadakseen 
kilpailuetua. 
Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus 
on usein riittämätöntä, ja niiden toimintaa 
rajoittavat valtioiden rajat, kun taas 
yrittäjät käyvät kauppaa unionin tai jopa 
globaalilla tasolla. Etenkin sähköisen 

(12) Unionin lainsäädännön vaatimusten 
vastaisten tuotteiden saattaminen 
markkinoille asettaa vaatimuksia 
noudattavat tahot heikompaan asemaan ja 
saattaa vaarantaa kuluttajat. Monet yrittäjät 
jättävät säännöt huomiotta joko tiedon 
puutteen vuoksi tai tahallaan saadakseen 
kilpailuetua. 
Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus 
on usein riittämätöntä, ja niiden toimintaa 
rajoittavat valtioiden rajat, kun taas 
yrittäjät käyvät kauppaa unionin tai jopa 
globaalilla tasolla. Etenkin sähköisen 
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kaupankäynnin tapauksessa 
markkinavalvontaviranomaisilla on suuria 
vaikeuksia jäljittää kolmansista maista 
tuotuja vaatimustenvastaisia tuotteita ja 
yksilöidä vastuussa oleva taho 
lainkäyttöalueellaan. Ohjelmalla olisi sen 
vuoksi pyrittävä vahvistamaan tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta tarjoamalla 
oikeanlaiset kannustimet yrittäjille, 
tehostamalla 
vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja 
edistämällä tiiviimpää rajatylittävää 
yhteistyötä valvontaviranomaisten välillä. 
Ohjelmalla olisi myös edistettävä 
markkinavalvonnan nykyisten puitteiden 
vahvistamista, kannustettava eri 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisia 
toteuttamaan yhteisiä toimia, parannettava 
tiedonvaihtoa ja edistettävä 
markkinavalvontatoimien lähentämistä ja 
yhdentämistä.

kaupankäynnin tapauksessa 
markkinavalvontaviranomaisilla on suuria 
vaikeuksia jäljittää kolmansista maista 
tuotuja vaatimustenvastaisia tuotteita ja 
yksilöidä vastuussa oleva taho 
lainkäyttöalueellaan. Ohjelmalla olisi sen 
vuoksi pyrittävä vahvistamaan tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta tarjoamalla 
oikeanlaiset kannustimet yrittäjille, 
tehostamalla 
vaatimustenmukaisuustarkastuksia, muun 
muassa pistokokein, mukaan lukien 
markkinavalvontaviranomaisen 
nimettömästi, ja määräämällä tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia, ja edistämällä tiiviimpää 
rajatylittävää yhteistyötä 
valvontaviranomaisten välillä noudattaen 
riskiperusteista lähestymistapaa ja ottaen 
huomioon ennalta varautumisen periaate. 
Ohjelmalla olisi myös edistettävä 
markkinavalvonnan nykyisten puitteiden 
vahvistamista, kannustettava eri 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisia 
toteuttamaan yhteisiä toimia, parannettava 
tiedonvaihtoa ja edistettävä 
markkinavalvontatoimien lähentämistä ja 
yhdentämistä, taaten sääntöjen 
täytäntöönpano kuluttajan kannalta 
erityisen herkillä aloilla, kuten 
moottoriajoneuvojen hyväksyntä ja 
markkinavalvonta.

Or. it

Perustelu

Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta markkinoilla helpotetaan nimettömästi tehtävillä 
pistokokeilla, seuraamuksilla, joilla on pelotevaikutus, sekä valvontaviranomaisen 
lähestymistavalla, jossa otetaan tarkoituksenmukaisella tavalla huomioon ennalta 
varautumisen periaate.

Tarkistus 83
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin lainsäädännön vaatimusten 
vastaisten tuotteiden saattaminen 
markkinoille asettaa vaatimuksia 
noudattavat tahot heikompaan asemaan ja 
saattaa vaarantaa kuluttajat. Monet yrittäjät 
jättävät säännöt huomiotta joko tiedon 
puutteen vuoksi tai tahallaan saadakseen 
kilpailuetua. 
Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus 
on usein riittämätöntä, ja niiden toimintaa 
rajoittavat valtioiden rajat, kun taas 
yrittäjät käyvät kauppaa unionin tai jopa 
globaalilla tasolla. Etenkin sähköisen 
kaupankäynnin tapauksessa 
markkinavalvontaviranomaisilla on suuria 
vaikeuksia jäljittää kolmansista maista 
tuotuja vaatimustenvastaisia tuotteita ja 
yksilöidä vastuussa oleva taho 
lainkäyttöalueellaan. Ohjelmalla olisi sen 
vuoksi pyrittävä vahvistamaan tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta tarjoamalla 
oikeanlaiset kannustimet yrittäjille, 
tehostamalla 
vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja 
edistämällä tiiviimpää rajatylittävää 
yhteistyötä valvontaviranomaisten välillä. 
Ohjelmalla olisi myös edistettävä 
markkinavalvonnan nykyisten puitteiden 
vahvistamista, kannustettava eri 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisia 
toteuttamaan yhteisiä toimia, parannettava 
tiedonvaihtoa ja edistettävä 
markkinavalvontatoimien lähentämistä ja 
yhdentämistä.

(12) Unionin lainsäädännön vaatimusten 
vastaisten tuotteiden saattaminen 
markkinoille asettaa vaatimuksia 
noudattavat tahot heikompaan asemaan ja 
saattaa vaarantaa kuluttajat. Monet yrittäjät 
jättävät säännöt huomiotta joko tiedon 
puutteen vuoksi tai tahallaan saadakseen 
kilpailuetua. 
Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus 
on usein riittämätöntä, ja niiden toimintaa 
rajoittavat valtioiden rajat, kun taas 
yrittäjät käyvät kauppaa unionin tai jopa 
globaalilla tasolla. Etenkin sähköisen 
kaupankäynnin tapauksessa 
markkinavalvontaviranomaisilla on suuria 
vaikeuksia jäljittää kolmansista maista 
tuotuja vaatimustenvastaisia tuotteita ja 
yksilöidä vastuussa oleva taho 
lainkäyttöalueellaan. Ohjelmalla olisi sen 
vuoksi pyrittävä vahvistamaan tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta tarjoamalla 
oikeanlaiset kannustimet yrittäjille, 
tehostamalla 
vaatimustenmukaisuustarkastuksia, muun 
muassa tekemällä järjestelmällisesti 
tarkastuksia tuotenäytteistä, jotka 
edustavat merkittävää prosenttiosuutta 
kustakin markkinoille saatetusta 
tuotetyypistä, ja edistämällä tiiviimpää 
rajatylittävää yhteistyötä 
valvontaviranomaisten välillä. Ohjelmalla 
olisi myös edistettävä markkinavalvonnan 
nykyisten puitteiden vahvistamista, 
kannustettava eri jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisia 
toteuttamaan yhteisiä toimia, parannettava 
tiedonvaihtoa ja edistettävä 
markkinavalvontatoimien lähentämistä ja 
yhdentämistä.

Or. en

Tarkistus 84
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Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin lainsäädännön vaatimusten 
vastaisten tuotteiden saattaminen 
markkinoille asettaa vaatimuksia 
noudattavat tahot heikompaan asemaan ja 
saattaa vaarantaa kuluttajat. Monet yrittäjät 
jättävät säännöt huomiotta joko tiedon 
puutteen vuoksi tai tahallaan saadakseen 
kilpailuetua. 
Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus 
on usein riittämätöntä, ja niiden toimintaa 
rajoittavat valtioiden rajat, kun taas 
yrittäjät käyvät kauppaa unionin tai jopa 
globaalilla tasolla. Etenkin sähköisen 
kaupankäynnin tapauksessa 
markkinavalvontaviranomaisilla on suuria 
vaikeuksia jäljittää kolmansista maista 
tuotuja vaatimustenvastaisia tuotteita ja 
yksilöidä vastuussa oleva taho 
lainkäyttöalueellaan. Ohjelmalla olisi sen 
vuoksi pyrittävä vahvistamaan tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta tarjoamalla 
oikeanlaiset kannustimet yrittäjille, 
tehostamalla 
vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja
edistämällä tiiviimpää rajatylittävää 
yhteistyötä valvontaviranomaisten välillä. 
Ohjelmalla olisi myös edistettävä 
markkinavalvonnan nykyisten puitteiden 
vahvistamista, kannustettava eri 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisia 
toteuttamaan yhteisiä toimia, parannettava 
tiedonvaihtoa ja edistettävä 
markkinavalvontatoimien lähentämistä ja 
yhdentämistä.

(12) Unionin lainsäädännön vaatimusten 
vastaisten tuotteiden saattaminen 
markkinoille asettaa vaatimuksia 
noudattavat tahot heikompaan asemaan ja 
saattaa vaarantaa kuluttajat. Monet yrittäjät 
jättävät säännöt huomiotta joko tiedon 
puutteen vuoksi tai tahallaan saadakseen 
kilpailuetua. 
Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus 
on usein riittämätöntä, ja niiden toimintaa 
rajoittavat valtioiden rajat, kun taas 
yrittäjät käyvät kauppaa unionin tai jopa 
globaalilla tasolla. Etenkin sähköisen 
kaupankäynnin tapauksessa 
markkinavalvontaviranomaisilla on suuria 
vaikeuksia jäljittää kolmansista maista 
tuotuja vaatimustenvastaisia tuotteita ja 
yksilöidä vastuussa oleva taho 
lainkäyttöalueellaan. Ohjelmalla olisi sen 
vuoksi pyrittävä vahvistamaan tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta tarjoamalla 
oikeanlaiset kannustimet yrittäjille, 
parantamalla tuoteturvallisuuteen 
sovellettavien EU:n sääntöjen tuntemusta,
tehostamalla 
vaatimustenmukaisuustarkastuksia sekä
edistämällä tiiviimpää rajatylittävää 
yhteistyötä valvontaviranomaisten välillä. 
Ohjelmalla olisi myös edistettävä 
markkinavalvonnan nykyisten puitteiden 
vahvistamista, kannustettava eri 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisia 
toteuttamaan yhteisiä toimia, parannettava 
tiedonvaihtoa ja edistettävä 
markkinavalvontatoimien lähentämistä ja 
yhdentämistä.

Or. en
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Tarkistus 85
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin lainsäädännön vaatimusten 
vastaisten tuotteiden saattaminen 
markkinoille asettaa vaatimuksia 
noudattavat tahot heikompaan asemaan ja 
saattaa vaarantaa kuluttajat. Monet yrittäjät 
jättävät säännöt huomiotta joko tiedon 
puutteen vuoksi tai tahallaan saadakseen 
kilpailuetua. 
Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus 
on usein riittämätöntä, ja niiden toimintaa 
rajoittavat valtioiden rajat, kun taas 
yrittäjät käyvät kauppaa unionin tai jopa 
globaalilla tasolla. Etenkin sähköisen 
kaupankäynnin tapauksessa 
markkinavalvontaviranomaisilla on suuria 
vaikeuksia jäljittää kolmansista maista 
tuotuja vaatimustenvastaisia tuotteita ja 
yksilöidä vastuussa oleva taho 
lainkäyttöalueellaan. Ohjelmalla olisi sen 
vuoksi pyrittävä vahvistamaan tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta tarjoamalla 
oikeanlaiset kannustimet yrittäjille, 
tehostamalla 
vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja 
edistämällä tiiviimpää rajatylittävää 
yhteistyötä valvontaviranomaisten välillä. 
Ohjelmalla olisi myös edistettävä 
markkinavalvonnan nykyisten puitteiden 
vahvistamista, kannustettava eri 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisia 
toteuttamaan yhteisiä toimia, parannettava 
tiedonvaihtoa ja edistettävä 
markkinavalvontatoimien lähentämistä ja 
yhdentämistä.

(12) Unionin lainsäädännön vaatimusten 
vastaisten tuotteiden saattaminen 
markkinoille asettaa vaatimuksia 
noudattavat tahot heikompaan asemaan ja 
saattaa vaarantaa kuluttajat. Jotkut yrittäjät 
jättävät säännöt huomiotta joko tiedon 
puutteen vuoksi tai tahallaan saadakseen 
kilpailuetua. 
Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus 
on usein riittämätöntä, ja niiden toimintaa 
rajoittavat valtioiden rajat, kun taas 
yrittäjät käyvät kauppaa unionin tai jopa 
globaalilla tasolla. Etenkin sähköisen 
kaupankäynnin tapauksessa 
markkinavalvontaviranomaisilla on suuria 
vaikeuksia jäljittää kolmansista maista 
tuotuja vaatimustenvastaisia tuotteita ja 
yksilöidä vastuussa oleva taho 
lainkäyttöalueellaan. Ohjelmalla olisi sen 
vuoksi pyrittävä vahvistamaan tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta tarjoamalla 
oikeanlaiset kannustimet yrittäjille, 
tehostamalla 
vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja 
edistämällä tiiviimpää rajatylittävää 
yhteistyötä valvontaviranomaisten välillä. 
Ohjelmalla olisi myös edistettävä 
markkinavalvonnan nykyisten puitteiden 
vahvistamista, kannustettava eri 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisia 
toteuttamaan yhteisiä toimia, parannettava 
tiedonvaihtoa ja edistettävä 
markkinavalvontatoimien lähentämistä ja 
yhdentämistä.

Or. ro

Tarkistus 86
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Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tuoteturvallisuus on kaikkien 
yhteinen huolenaihe. 
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
varmentavat, täyttävätkö tuotteet 
turvallisuusvaatimukset ennen niiden 
markkinoille saattamista. Sen vuoksi on 
äärimmäisen tärkeää, että 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
ovat luotettavia ja päteviä. Unionissa on 
otettu käyttöön vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten akkreditointijärjestelmä, 
jolla todennetaan laitosten pätevyys, 
puolueettomuus ja riippumattomuus. 
Keskeisenä haasteena on pitää 
akkreditointijärjestelmä uusimman 
tekniikan tasalla ja varmistaa, että 
järjestelmää sovelletaan kaikkialla 
unionissa yhtä tiukasti. Ohjelmasta olisi 
sen vuoksi tuettava toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset täyttävät edelleen 
sääntelyvaatimukset, ja vahvistetaan 
Euroopan akkreditointijärjestelmää, 
etenkin uusilla toiminta-aloilla, tukemalla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 765/200848

14 artiklassa tarkoitettua Eurooppalaisten 
akkreditointielinten yhteistyöjärjestöä 
(EA).

(13) Tuoteturvallisuus on kaikkien 
yhteinen huolenaihe. Asetuksen (EY) No 
765/2008 arvioinnissa pyrittiin 
selvittämään valvontajärjestelmien 
ennalta ehkäisevää vaikutusta tai 
tiukkuutta sisämarkkinoilla, ja vaikka 
kansallisten raporttien tiedoissa esiintyvät 
vakavat puutteet ja raporttien 
epäyhtenäisyys rajoittivat analysointia, 
arvioinnissa pääteltiin, ettei 
markkinavalvonta ole riittävän tiukkaa. 
Valvontatoimintaa koskevien 
asiaankuuluvien tietojen puute voi 
joissakin tapauksissa olla myös osoitus 
täytäntöönpanon tosiasiallisista 
puutteista1a. Tässä yhteydessä 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
varmentavat, täyttävätkö tuotteet 
turvallisuusvaatimukset ennen niiden 
markkinoille saattamista. Sen vuoksi on 
äärimmäisen tärkeää, että 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
ovat luotettavia ja päteviä. Unionissa on 
otettu käyttöön vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten akkreditointijärjestelmä, 
jolla todennetaan laitosten pätevyys, 
puolueettomuus ja riippumattomuus. 
Keskeisenä haasteena on pitää 
akkreditointijärjestelmä uusimman 
tekniikan tasalla ja varmistaa, että 
järjestelmää sovelletaan kaikkialla 
unionissa yhtä tiukasti. Ohjelmasta olisi 
sen vuoksi tuettava toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset täyttävät edelleen 
sääntelyvaatimukset, ja vahvistetaan 
Euroopan akkreditointijärjestelmää, 
etenkin uusilla toiminta-aloilla, tukemalla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 765/200848

14 artiklassa tarkoitettua Eurooppalaisten 
akkreditointielinten yhteistyöjärjestöä 
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(EA).

_________________ _________________

1a Asetus (EY) N:o 765/2008 tuotteiden 
kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia 
ja markkinavalvontaa koskevista 
vaatimuksista. 

48 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 
päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden 
kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia 
ja markkinavalvontaa koskevista 
vaatimuksista ja neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L
218, 13.8.2008, s. 30).

48 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 
päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden 
kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia 
ja markkinavalvontaa koskevista 
vaatimuksista ja neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 
218, 13.8.2008, s. 30).

Or. en

Tarkistus 87
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tuoteturvallisuus on kaikkien 
yhteinen huolenaihe. 
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
varmentavat, täyttävätkö tuotteet 
turvallisuusvaatimukset ennen niiden 
markkinoille saattamista. Sen vuoksi on 
äärimmäisen tärkeää, että 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
ovat luotettavia ja päteviä. Unionissa on 
otettu käyttöön vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten akkreditointjärjestelmä, 
jolla todennetaan laitosten pätevyys, 
puolueettomuus ja riippumattomuus. 
Keskeisenä haasteena on pitää 
akkreditointijärjestelmä uusimman 
tekniikan tasalla ja varmistaa, että 
järjestelmää sovelletaan kaikkialla 
unionissa yhtä tiukasti. Ohjelmasta olisi 
sen vuoksi tuettava toimenpiteitä, joilla 

(13) Tuoteturvallisuus on kaikkien 
yhteinen huolenaihe. 
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
varmentavat, täyttävätkö tuotteet 
turvallisuusvaatimukset ennen niiden 
markkinoille saattamista. Sen vuoksi on 
äärimmäisen tärkeää, että 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
ovat luotettavia ja päteviä. Unionissa on 
otettu käyttöön vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten akkreditointjärjestelmä, 
jolla todennetaan laitosten pätevyys, 
puolueettomuus ja riippumattomuus. 
Keskeisenä haasteena on pitää 
akkreditointijärjestelmä uusimman 
tekniikan tasalla ja varmistaa, että 
järjestelmää sovelletaan kaikkialla 
unionissa yhtä tiukasti. Ohjelmasta olisi 
sen vuoksi tuettava toimenpiteitä, joilla 
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varmistetaan, että vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset täyttävät edelleen
sääntelyvaatimukset, ja vahvistetaan
Euroopan akkreditointijärjestelmää, 
etenkin uusilla toiminta-aloilla, tukemalla 
asetuksen (EY) N:o 765/2008 48

14 artiklassa tarkoitettua Eurooppalaisten 
akkreditointielinten yhteistyöjärjestöä 
(EA).

varmistetaan, että vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset täyttävät 
sääntelyvaatimukset ja vahvistavat
Euroopan akkreditointijärjestelmää, 
etenkin uusilla toiminta-aloilla, tukemalla 
tarkastusten ja seuraamusten 
yhdenmukaisuutta sekä asetuksen (EY) 
N:o 765/2008 48 14 artiklassa tarkoitettua 
Eurooppalaisten akkreditointielinten 
yhteistyöjärjestöä (EA) ja tukien 
puutteellisia tuotteita ja niistä johtuvia 
onnettomuuksia koskevan eurooppalaisen 
tietokannan perustamista.

Or. it

Perustelu

Asetus (EY) N:o 765/2008 on pantu täytäntöön epäyhdenmukaisesti unionissa. Näin ollen on 
aiheellista kiirehtiä suunnanmuutosta pikemmin kuin kiitellä sen nykyistä soveltamista.

Tarkistus 88
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tuoteturvallisuus on kaikkien 
yhteinen huolenaihe. 
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
varmentavat, täyttävätkö tuotteet 
turvallisuusvaatimukset ennen niiden 
markkinoille saattamista. Sen vuoksi on 
äärimmäisen tärkeää, että 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
ovat luotettavia ja päteviä. Unionissa on 
otettu käyttöön vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten akkreditointijärjestelmä, 
jolla todennetaan laitosten pätevyys, 
puolueettomuus ja riippumattomuus. 
Keskeisenä haasteena on pitää 
akkreditointijärjestelmä uusimman 
tekniikan tasalla ja varmistaa, että 
järjestelmää sovelletaan kaikkialla 
unionissa yhtä tiukasti. Ohjelmasta olisi 

(13) Tuoteturvallisuus on kaikkien 
yhteinen huolenaihe. 
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
varmentavat, täyttävätkö tuotteet 
turvallisuusvaatimukset ennen niiden 
markkinoille saattamista. Sen vuoksi on 
äärimmäisen tärkeää, että 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
ovat luotettavia ja päteviä. Unionissa on 
otettu käyttöön vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten akkreditointijärjestelmä, 
jolla todennetaan laitosten pätevyys, 
puolueettomuus ja riippumattomuus. 
Keskeisenä haasteena on pitää 
akkreditointijärjestelmä uusimman 
tekniikan tasalla ja varmistaa, että 
järjestelmää sovelletaan kaikkialla 
unionissa yhtä tiukasti. Ohjelmasta olisi 
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sen vuoksi tuettava toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset täyttävät edelleen 
sääntelyvaatimukset, ja vahvistetaan 
Euroopan akkreditointijärjestelmää, 
etenkin uusilla toiminta-aloilla, tukemalla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 765/200848

14 artiklassa tarkoitettua Eurooppalaisten 
akkreditointielinten yhteistyöjärjestöä 
(EA).

sen vuoksi tuettava toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset täyttävät edelleen 
sääntelyvaatimukset, hyödynnetään 
järjestelmällisesti kolmansien osapuolien 
arvioita puolueettomien ja 
riippumattomien menettelyjen 
parantamiseksi ja vahvistetaan Euroopan 
akkreditointijärjestelmää, etenkin uusilla 
toiminta-aloilla, tukemalla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 765/200848 14 artiklassa tarkoitettua 
Eurooppalaisten akkreditointielinten 
yhteistyöjärjestöä (EA).

Or. en

Tarkistus 89
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Koska verkkokaupan ja verkossa 
tarjottavien matkapalvelujen kehityksen 
myötä kuluttajamarkkinoilla ei ole 
valtiollisia rajoja, on tärkeää varmistaa, että 
unionissa asuvat kuluttajat hyötyvät 
riittävästä suojasta hankkiessaan tavaroita 
ja palveluja kolmansiin maihin 
sijoittautuneilta talouden toimijoilta. 
Ohjelmasta olisi sen vuoksi oltava 
mahdollista tukea tarvittaessa yhteistyötä 
asiaan liittyvien elinten kanssa, jotka 
sijaitsevat kolmansissa maissa, jotka ovat 
unionin keskeisiä kauppakumppaneita.

(14) Koska verkkokaupan ja verkossa 
tarjottavien matkapalvelujen kehityksen 
myötä kuluttajamarkkinoilla ei ole 
valtiollisia rajoja, on tärkeää varmistaa, että 
unionissa asuvat kuluttajat hyötyvät 
samantasoisesta suojasta hankkiessaan 
tavaroita ja palveluja kolmansiin maihin 
sijoittautuneilta talouden toimijoilta 
verrattuna niiden toimijoiden tavaroihin 
ja palveluihin, joiden toimipaikka on 
sisämarkkinoilla. Ohjelmasta olisi sen 
vuoksi oltava mahdollista tukea tarvittaessa 
yhteistyötä asiaan liittyvien elinten kanssa, 
jotka sijaitsevat kolmansissa maissa, jotka 
ovat unionin keskeisiä 
kauppakumppaneita.

Or. it
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Perustelu

Unionin markkinoilla tarjottavien tuotteiden on oltava turvallisia ja vaatimustenmukaisia 
riippumatta niiden alkuperästä, sillä kuluttajaa on aina suojeltava.

Tarkistus 90
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Viranomaiset käyttävät julkisia 
hankintoja varmistaakseen, että käytetyille 
julkisille varoille saadaan vastinetta, ja 
edistääkseen innovatiivisempia, 
kestävämpiä, osallistavampia ja 
kilpaillumpia sisämarkkinoita. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2014/23/EU49, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2014/24/EU50 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2014/25/EU51 vahvistetaan 
oikeudellinen kehys julkisia hankintoja 
koskevien markkinoiden – joiden osuus 
unionin bruttokansantuotteesta on 14 
prosenttia – yhdentämistä ja tehokasta 
toimintaa varten, jotta hyödytetään 
viranomaisia, yrityksiä sekä kansalaisia, 
mukaan luettuna kuluttajat. Sen vuoksi 
ohjelmasta olisi tuettava toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan strategisten julkisten 
hankintojen laajamittaisempi käyttö, 
julkisia hankintoja tekevien tahojen 
ammatillistaminen, pk-yritysten parempi 
pääsy hankintamarkkinoille, avoimuuden 
ja integriteetin lisääminen sekä tietojen 
parantaminen, jotta edistetään hankintojen 
digitalisaatiota ja yhteisiä hankintoja 
vahvistamalla kumppanuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa jäsenvaltioiden kanssa, 
parantamalla tiedonkeruuta ja tietojen 
analysointia, myös kehittämällä asiaan 
liittyviä tietoteknisiä välineitä, tukemalla 
kokemusten ja hyvien toimintatapojen 

(15) Viranomaiset käyttävät julkisia 
hankintoja varmistaakseen, että käytetyille 
julkisille varoille saadaan vastinetta, ja 
edistääkseen innovatiivisempia, 
kestävämpiä, osallistavampia ja 
kilpaillumpia sisämarkkinoita, muun 
muassa soveltamalla muita perusteita 
kuin pelkästään edullisinta hintaa tai 
kustannustehokkuutta ottaen huomioon 
laatuun ja ympäristöön liittyvät ja/tai 
sosiaaliset näkökohdat. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä
2014/23/EU49, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2014/24/EU50 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2014/25/EU51 vahvistetaan 
oikeudellinen kehys julkisia hankintoja 
koskevien markkinoiden – joiden osuus 
unionin bruttokansantuotteesta on 14 
prosenttia – yhdentämistä ja tehokasta 
toimintaa varten, jotta hyödytetään 
viranomaisia, yrityksiä sekä kansalaisia, 
mukaan luettuna kuluttajat. Sen vuoksi 
ohjelmasta olisi tuettava toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan strategisten julkisten 
hankintojen laajamittaisempi käyttö, 
julkisia hankintoja tekevien tahojen 
ammatillistaminen, pk-yritysten ja 
mikroyritysten hankintamarkkinoille 
pääsyn helpottaminen ja parantaminen 
erityisesti neuvontapalvelujen ja 
koulutuksen avulla, avoimuuden ja 
integriteetin lisääminen sekä tietojen 
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vaihtoa, antamalla neuvontaa, tekemällä 
kaikkia osapuolia hyödyttäviä 
kauppasopimuksia, tiivistämällä 
kansallisten viranomaisten yhteistyötä ja 
käynnistämällä pilottihankkeita.

parantaminen, jotta edistetään hankintojen 
digitalisaatiota ja yhteisiä hankintoja 
vahvistamalla kumppanuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa jäsenvaltioiden kanssa, 
parantamalla tiedonkeruuta ja tietojen 
analysointia, myös kehittämällä asiaan 
liittyviä tietoteknisiä välineitä, tukemalla 
kokemusten ja hyvien toimintatapojen 
vaihtoa, viittaamalla eurooppalaisiin ja 
kansainvälisiin standardeihin, antamalla 
neuvontaa, tekemällä kaikkia osapuolia 
hyödyttäviä kauppasopimuksia, 
tiivistämällä kansallisten viranomaisten 
yhteistyötä ja käynnistämällä 
pilottihankkeita.

_________________ _________________

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten 
tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten 
tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja 
direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 
(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja 
direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 
(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon 
sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden hankinnoista ja 
direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 
(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon 
sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden hankinnoista ja 
direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 
(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

Or. en

Tarkistus 91
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Viranomaiset käyttävät julkisia 
hankintoja varmistaakseen, että käytetyille 

(15) Viranomaiset käyttävät julkisia 
hankintoja varmistaakseen, että käytetyille 
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julkisille varoille saadaan vastinetta, ja 
edistääkseen innovatiivisempia, 
kestävämpiä, osallistavampia ja 
kilpaillumpia sisämarkkinoita. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2014/23/EU49, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2014/24/EU50 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2014/25/EU51 vahvistetaan 
oikeudellinen kehys julkisia hankintoja 
koskevien markkinoiden – joiden osuus 
unionin bruttokansantuotteesta on 14 
prosenttia – yhdentämistä ja tehokasta 
toimintaa varten, jotta hyödytetään 
viranomaisia, yrityksiä sekä kansalaisia, 
mukaan luettuna kuluttajat. Sen vuoksi 
ohjelmasta olisi tuettava toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan strategisten julkisten
hankintojen laajamittaisempi käyttö, 
julkisia hankintoja tekevien tahojen 
ammatillistaminen, pk-yritysten parempi 
pääsy hankintamarkkinoille, avoimuuden 
ja integriteetin lisääminen sekä tietojen 
parantaminen, jotta edistetään hankintojen 
digitalisaatiota ja yhteisiä hankintoja 
vahvistamalla kumppanuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa jäsenvaltioiden kanssa, 
parantamalla tiedonkeruuta ja tietojen 
analysointia, myös kehittämällä asiaan 
liittyviä tietoteknisiä välineitä, tukemalla 
kokemusten ja hyvien toimintatapojen 
vaihtoa, antamalla neuvontaa, tekemällä 
kaikkia osapuolia hyödyttäviä 
kauppasopimuksia, tiivistämällä 
kansallisten viranomaisten yhteistyötä ja 
käynnistämällä pilottihankkeita.

julkisille varoille saadaan vastinetta, ja 
edistääkseen innovatiivisempia, 
kestävämpiä, osallistavampia ja 
kilpaillumpia sisämarkkinoita. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2014/23/EU49, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2014/24/EU50 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2014/25/EU51 vahvistetaan 
oikeudellinen kehys julkisia hankintoja 
koskevien markkinoiden – joiden osuus 
unionin bruttokansantuotteesta on 14 
prosenttia – yhdentämistä ja tehokasta 
toimintaa varten, jotta hyödytetään 
viranomaisia, yrityksiä sekä kansalaisia, 
mukaan luettuna kuluttajat. Julkiset 
viranomaiset voivat 
hankintapolitiikallaan luoda ja tukea 
innovatiivisten tavaroiden ja palvelujen 
markkinoita. Sen vuoksi ohjelmasta olisi 
tuettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
strategisten julkisten hankintojen 
laajamittaisempi käyttö, ympäristöä, 
yhteiskuntaa ja reilua kauppaa koskevien 
perusteiden, kuten paikallisten 
elintarvikeketjujen edistämisen, 
järjestelmällisempi huomioiminen 
sopimusten myöntämisessä, julkisia 
hankintoja tekevien tahojen 
ammatillistaminen, pk-yritysten parempi 
pääsy hankintamarkkinoille, erityisesti 
vihreiden markkinoiden tarjoamien 
mahdollisuuksien hyödyntämiseksi entistä 
paremmin, avoimuuden ja integriteetin 
lisääminen sekä tietojen parantaminen, 
jotta edistetään hankintojen digitalisaatiota 
ja yhteisiä hankintoja vahvistamalla 
kumppanuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa jäsenvaltioiden kanssa, 
parantamalla tiedonkeruuta ja tietojen 
analysointia, myös kehittämällä asiaan 
liittyviä tietoteknisiä välineitä, tukemalla 
kokemusten ja hyvien toimintatapojen 
vaihtoa, antamalla neuvontaa, tiivistämällä 
kansallisten viranomaisten yhteistyötä ja 
käynnistämällä pilottihankkeita.

Or. en
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Tarkistus 92
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Viranomaiset käyttävät julkisia 
hankintoja varmistaakseen, että käytetyille 
julkisille varoille saadaan vastinetta, ja 
edistääkseen innovatiivisempia, 
kestävämpiä, osallistavampia ja 
kilpaillumpia sisämarkkinoita. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2014/23/E 49 , Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2014/24/EU 50 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2014/25/EU 51 vahvistetaan 
oikeudellinen kehys julkisia hankintoja 
koskevien markkinoiden – joiden osuus 
unionin bruttokansantuotteesta on 
14 prosenttia – yhdentämistä ja tehokasta 
toimintaa varten, jotta hyödytetään 
viranomaisia, yrityksiä sekä kansalaisia, 
mukaan luettuna kuluttajat. Sen vuoksi 
ohjelmasta olisi tuettava toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan strategisten julkisten 
hankintojen laajamittaisempi käyttö, 
julkisia hankintoja tekevien tahojen 
ammatillistaminen, pk-yritysten parempi 
pääsy hankintamarkkinoille, avoimuuden 
ja integriteetin lisääminen sekä tietojen 
parantaminen, jotta edistetään hankintojen 
digitalisaatiota ja yhteisiä hankintoja 
vahvistamalla kumppanuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa jäsenvaltioiden kanssa, 
parantamalla tiedonkeruuta ja tietojen 
analysointia, myös kehittämällä asiaan 
liittyviä tietoteknisiä välineitä, tukemalla 
kokemusten ja hyvien toimintatapojen 
vaihtoa, antamalla neuvontaa, tekemällä 
kaikkia osapuolia hyödyttäviä 
kauppasopimuksia, tiivistämällä 
kansallisten viranomaisten yhteistyötä ja 

(15) Viranomaiset käyttävät julkisia 
hankintoja varmistaakseen, että käytetyille 
julkisille varoille saadaan vastinetta, ja 
edistääkseen innovatiivisempia, 
kestävämpiä, osallistavampia ja 
kilpaillumpia sisämarkkinoita. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2014/23/E 49, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2014/24/EU 50 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2014/25/EU 51 vahvistetaan 
oikeudellinen kehys julkisia hankintoja 
koskevien markkinoiden – joiden osuus 
unionin bruttokansantuotteesta on 
14 prosenttia – yhdentämistä ja tehokasta 
toimintaa varten, jotta hyödytetään 
viranomaisia, yrityksiä sekä kansalaisia, 
mukaan luettuna kuluttajat. Sen vuoksi 
ohjelmasta olisi tuettava toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan strategisten julkisten 
hankintojen laajamittaisempi käyttö, 
julkisia hankintoja tekevien tahojen 
ammatillistaminen, pk-yritysten parempi 
pääsy hankintamarkkinoille, 
mahdollistamalla mittavien 
infrastruktuuritöiden jakaminen eriin ja 
varmistamalla alhaisimman hinnan 
käytännöistä luopuminen ja taloudellisesti 
edullisimman tarjouksen noudattaminen 
hankintamenettelyissä, jotta otetaan 
asianmukaisesti huomioon laadulliset 
tekijät, kuten ympäristö- ja sosiaaliset 
näkökohdat sekä innovointi. Lisäksi 
ohjelmalla olisi pyrittävä takaamaan
avoimuuden ja integriteetin lisääminen 
sekä tietojen parantaminen, jotta edistetään 
hankintojen digitalisaatiota ja yhteisiä 
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käynnistämällä pilottihankkeita. hankintoja vahvistamalla kumppanuuteen 
perustuvaa lähestymistapaa jäsenvaltioiden 
kanssa, parantamalla tiedonkeruuta ja 
tietojen analysointia, myös kehittämällä 
asiaan liittyviä tietoteknisiä välineitä, 
tukemalla kokemusten ja hyvien 
toimintatapojen vaihtoa, antamalla 
neuvontaa, tekemällä kaikkia osapuolia 
hyödyttäviä kauppasopimuksia, 
tiivistämällä kansallisten viranomaisten 
yhteistyötä ja käynnistämällä 
pilottihankkeita.

Or. it

Perustelu

Jäsenvaltiot eivät ole millään muotoa panneet riittävästi täytäntöön sääntöjä, joiden 
tavoitteena on lisätä pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin. Asiaan on näin ollen 
kiinnitettävä erityistä huomiota ohjelmassa.

Tarkistus 93
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Viranomaiset käyttävät julkisia 
hankintoja varmistaakseen, että käytetyille 
julkisille varoille saadaan vastinetta, ja 
edistääkseen innovatiivisempia, 
kestävämpiä, osallistavampia ja 
kilpaillumpia sisämarkkinoita. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2014/23/EU49, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2014/24/EU50 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2014/25/EU51 vahvistetaan 
oikeudellinen kehys julkisia hankintoja 
koskevien markkinoiden – joiden osuus 
unionin bruttokansantuotteesta on 14 
prosenttia – yhdentämistä ja tehokasta 
toimintaa varten, jotta hyödytetään 
viranomaisia, yrityksiä sekä kansalaisia, 
mukaan luettuna kuluttajat. Sen vuoksi 

(15) Viranomaiset käyttävät julkisia 
hankintoja varmistaakseen, että käytetyille 
julkisille varoille saadaan vastinetta, ja 
edistääkseen innovatiivisempia, 
kestävämpiä, osallistavampia ja 
kilpaillumpia sisämarkkinoita. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2014/23/EU49, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2014/24/EU50 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2014/25/EU51 vahvistetaan 
oikeudellinen kehys julkisia hankintoja 
koskevien markkinoiden – joiden osuus 
unionin bruttokansantuotteesta on 14 
prosenttia – yhdentämistä ja tehokasta 
toimintaa varten, jotta hyödytetään 
viranomaisia, yrityksiä sekä kansalaisia, 
mukaan luettuna kuluttajat. Julkisia 
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ohjelmasta olisi tuettava toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan strategisten julkisten 
hankintojen laajamittaisempi käyttö, 
julkisia hankintoja tekevien tahojen 
ammatillistaminen, pk-yritysten parempi 
pääsy hankintamarkkinoille, avoimuuden 
ja integriteetin lisääminen sekä tietojen 
parantaminen, jotta edistetään hankintojen 
digitalisaatiota ja yhteisiä hankintoja 
vahvistamalla kumppanuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa jäsenvaltioiden kanssa, 
parantamalla tiedonkeruuta ja tietojen 
analysointia, myös kehittämällä asiaan 
liittyviä tietoteknisiä välineitä, tukemalla 
kokemusten ja hyvien toimintatapojen 
vaihtoa, antamalla neuvontaa, tekemällä 
kaikkia osapuolia hyödyttäviä 
kauppasopimuksia, tiivistämällä 
kansallisten viranomaisten yhteistyötä ja 
käynnistämällä pilottihankkeita.

hankintoja koskevat säännöt ovat 
asianmukaisesti täytäntöönpantuina 
erittäin merkittävä väline 
sisämarkkinoiden lujittamiseksi sekä 
unionin yritysten kasvun ja työllisyyden 
edistämiseksi, ja älykkäästi käytetyt 
julkiset hankinnat voivat olla strateginen 
väline älykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun tavoitteiden saavuttamiseksi ja ne 
voivat nopeuttaa siirtymistä kestävämpiin 
toimitusketjuihin ja 
liiketoimintamalleihin.
Sen vuoksi ohjelmasta olisi tuettava 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
strategisten julkisten hankintojen 
laajamittaisempi käyttö, julkisia hankintoja 
tekevien tahojen ammatillistaminen, pk-
yritysten parempi pääsy 
hankintamarkkinoille, avoimuuden ja 
integriteetin lisääminen sekä tietojen 
parantaminen, jotta edistetään hankintojen 
digitalisaatiota ja yhteisiä hankintoja 
vahvistamalla kumppanuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa jäsenvaltioiden kanssa, 
parantamalla tiedonkeruuta ja tietojen 
analysointia, myös kehittämällä asiaan 
liittyviä tietoteknisiä välineitä, tukemalla 
kokemusten ja hyvien toimintatapojen 
vaihtoa, antamalla neuvontaa, tekemällä 
kaikkia osapuolia hyödyttäviä 
kauppasopimuksia, tiivistämällä 
kansallisten viranomaisten yhteistyötä ja 
käynnistämällä pilottihankkeita.

_________________ _________________

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten 
tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten 
tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja 
direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 
(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja 
direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 
(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon 
sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon 
sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 
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toimivien yksiköiden hankinnoista ja 
direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 
(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

toimivien yksiköiden hankinnoista ja 
direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 
(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

Or. en

Tarkistus 94
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Viranomaiset käyttävät julkisia 
hankintoja varmistaakseen, että käytetyille 
julkisille varoille saadaan vastinetta, ja 
edistääkseen innovatiivisempia, 
kestävämpiä, osallistavampia ja 
kilpaillumpia sisämarkkinoita. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2014/23/EU49, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2014/24/EU50 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2014/25/EU51 vahvistetaan 
oikeudellinen kehys julkisia hankintoja 
koskevien markkinoiden - joiden osuus 
unionin bruttokansantuotteesta on 14 
prosenttia - yhdentämistä ja tehokasta 
toimintaa varten, jotta hyödytetään 
viranomaisia, yrityksiä sekä kansalaisia, 
mukaan luettuna kuluttajat. Sen vuoksi 
ohjelmasta olisi tuettava toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan strategisten julkisten 
hankintojen laajamittaisempi käyttö, 
julkisia hankintoja tekevien tahojen 
ammatillistaminen, pk-yritysten parempi 
pääsy hankintamarkkinoille, avoimuuden 
ja integriteetin lisääminen sekä tietojen 
parantaminen, jotta edistetään hankintojen 
digitalisaatiota ja yhteisiä hankintoja 
vahvistamalla kumppanuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa jäsenvaltioiden kanssa, 
parantamalla tiedonkeruuta ja tietojen 
analysointia, myös kehittämällä asiaan 
liittyviä tietoteknisiä välineitä, tukemalla 
kokemusten ja hyvien toimintatapojen 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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vaihtoa, antamalla neuvontaa, tekemällä 
kaikkia osapuolia hyödyttäviä 
kauppasopimuksia, tiivistämällä 
kansallisten viranomaisten yhteistyötä ja 
käynnistämällä pilottihankkeita.

_________________ _________________

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten 
tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja 
direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 
(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon 
sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden hankinnoista ja 
direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 
(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

Or. ro

Tarkistus 95
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta voidaan saavuttaa ohjelman 
tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja 
yritysten elämää, käyttöön olisi otettava 
korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia 
palveluja. Tämä edellyttää sitä, että 
julkishallinnon on ryhdyttävä toimimaan 
uusilla tavoilla, poistettava raja-aitoja 
hallinnon eri osa-alueiden väliltä ja 
sitouduttava luomaan tällaisia julkisia 
palveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten 
kanssa. Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja 
vakaa lisääntyminen sisämarkkinoilla 

(16) Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja 
vakaa lisääntyminen sisämarkkinoilla 
edellyttää, että tarjotaan ajantasaisia tietoja 
yritysten ja kansalaisten oikeuksista mutta 
myös tietoja, joissa selitetään hallinnollisia 
muodollisuuksia. Lisäksi on keskeisen 
tärkeää tarjota oikeudellista neuvontaa ja 
auttaa kansallisella tasolla esiintyvien 
ongelmien ratkaisussa. On myös 
välttämätöntä luoda yhteys kansallisten 
hallintojen välille yksinkertaisella ja 
tehokkaalla tavalla sekä arvioida, miten 
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edellyttää, että tarjotaan ajantasaisia tietoja 
yritysten ja kansalaisten oikeuksista mutta 
myös tietoja, joissa selitetään hallinnollisia 
muodollisuuksia. Lisäksi on keskeisen 
tärkeää tarjota oikeudellista neuvontaa ja 
auttaa kansallisella tasolla esiintyvien 
ongelmien ratkaisussa. On myös 
välttämätöntä luoda yhteys kansallisten 
hallintojen välille yksinkertaisella ja 
tehokkaalla tavalla sekä arvioida, miten 
sisämarkkinat toimivat käytännössä. 
Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava 
seuraavia olemassa olevia 
sisämarkkinoiden hallintovälineitä: Sinun 
Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi toimia 
tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän 
runkona, Sinun Eurooppasi -neuvonta, 
Solvit, sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä ja 
sisämarkkinoiden tulostaulu, jotta 
parannetaan kansalaisten jokapäiväistä 
elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa 
valtioiden rajojen yli.

sisämarkkinat toimivat käytännössä. 
Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava 
seuraavia olemassa olevia 
sisämarkkinoiden hallintovälineitä: Sinun 
Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi toimia 
tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän 
runkona, Sinun Eurooppasi -neuvonta, 
Solvit, sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä ja 
sisämarkkinoiden tulostaulu, jotta 
parannetaan kansalaisten jokapäiväistä 
elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa 
valtioiden rajojen yli.

Or. en

Tarkistus 96
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta voidaan saavuttaa ohjelman 
tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja 
yritysten elämää, käyttöön olisi otettava 
korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia 
palveluja. Tämä edellyttää sitä, että 
julkishallinnon on ryhdyttävä toimimaan 
uusilla tavoilla, poistettava raja-aitoja 
hallinnon eri osa-alueiden väliltä ja 
sitouduttava luomaan tällaisia julkisia 
palveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten 
kanssa. Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja 

(16) Jotta voidaan saavuttaa ohjelman 
tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja 
yritysten elämää, käyttöön olisi otettava 
korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia 
palveluja, joissa käytetään yhä enemmän 
digitaalitekniikkaa ja jotka ovat täydeltä 
osin saavutettavissa, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
verkkosivustojen ja mobiilisovellusten 
saavutettavuudesta 26 päivänä lokakuuta 
2016 annetun direktiivin (EU) 2016/2102 
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vakaa lisääntyminen sisämarkkinoilla 
edellyttää, että tarjotaan ajantasaisia tietoja 
yritysten ja kansalaisten oikeuksista mutta 
myös tietoja, joissa selitetään 
hallinnollisia muodollisuuksia. Lisäksi on 
keskeisen tärkeää tarjota oikeudellista 
neuvontaa ja auttaa kansallisella tasolla 
esiintyvien ongelmien ratkaisussa. On 
myös välttämätöntä luoda yhteys 
kansallisten hallintojen välille 
yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla sekä 
arvioida, miten sisämarkkinat toimivat 
käytännössä. Ohjelmasta olisi sen vuoksi 
tuettava seuraavia olemassa olevia 
sisämarkkinoiden hallintovälineitä: Sinun 
Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi toimia 
tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän 
runkona, Sinun Eurooppasi -neuvonta, 
Solvit, sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä ja 
sisämarkkinoiden tulostaulu, jotta 
parannetaan kansalaisten jokapäiväistä 
elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa 
valtioiden rajojen yli.

mukaisesti. Tämä edellyttää sitä, että 
julkishallinnon on ryhdyttävä toimimaan 
uusilla tavoilla, poistettava raja-aitoja 
hallinnon eri osa-alueiden väliltä ja 
sitouduttava luomaan tällaisia julkisia 
palveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten 
kanssa. Lisäksi on keskeistä ottaa 
käyttöön tehokas koko julkishallinnon, 
sen henkilökunnan ja johtajien 
saavuttamien tulosten 
arviointijärjestelmä, muun muassa 
käyttäjien osallistumisen kautta.
Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja vakaa 
lisääntyminen sisämarkkinoilla edellyttää, 
että tarjotaan ajantasaisia tietoja yritysten 
ja kansalaisten oikeuksista suoritettavista 
hallinnollisista muodollisuuksista, mutta 
myös yritysten ja kansalaisten oikeuksista, 
mukaan lukien yritysten oikeudet 
velkojiin nähden maksuviivästyksissä ja 
kansalaisten oikeudet vaarallisten ja 
vaatimustenvastaisten tuotteiden oston 
tapauksessa tai oikeudet osallistua 
ryhmäkanteeseen. Lisäksi on keskeisen 
tärkeää tarjota oikeudellista neuvontaa ja 
auttaa kansallisella tasolla esiintyvien 
ongelmien ratkaisussa. On myös 
välttämätöntä luoda yhteys kansallisten
hallintojen välille yksinkertaisella ja 
tehokkaalla tavalla sekä arvioida, miten 
sisämarkkinat toimivat käytännössä. 
Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava 
seuraavia olemassa olevia 
sisämarkkinoiden hallintovälineitä: Sinun 
Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi toimia 
tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän 
runkona, Sinun Eurooppasi -neuvonta, 
Solvit, sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä ja 
sisämarkkinoiden tulostaulu, jotta 
parannetaan kansalaisten jokapäiväistä 
elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa 
valtioiden rajojen yli.

Or. it
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Perustelu

Julkisen hallinnon olisi oltava yhä avoimempi, saavutettavampi, digitaalisempi ja lähempänä 
kansalaista.

Tarkistus 97
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta voidaan saavuttaa ohjelman 
tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja 
yritysten elämää, käyttöön olisi otettava 
korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia 
palveluja. Tämä edellyttää sitä, että 
julkishallinnon on ryhdyttävä toimimaan 
uusilla tavoilla, poistettava raja-aitoja 
hallinnon eri osa-alueiden väliltä ja 
sitouduttava luomaan tällaisia julkisia 
palveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten 
kanssa. Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja 
vakaa lisääntyminen sisämarkkinoilla 
edellyttää, että tarjotaan ajantasaisia tietoja 
yritysten ja kansalaisten oikeuksista mutta 
myös tietoja, joissa selitetään hallinnollisia 
muodollisuuksia. Lisäksi on keskeisen 
tärkeää tarjota oikeudellista neuvontaa ja 
auttaa kansallisella tasolla esiintyvien 
ongelmien ratkaisussa. On myös 
välttämätöntä luoda yhteys kansallisten 
hallintojen välille yksinkertaisella ja 
tehokkaalla tavalla sekä arvioida, miten 
sisämarkkinat toimivat käytännössä. 
Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava 
seuraavia olemassa olevia 
sisämarkkinoiden hallintovälineitä: Sinun 
Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi toimia 
tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän 
runkona, Sinun Eurooppasi -neuvonta, 
Solvit, sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä ja 
sisämarkkinoiden tulostaulu, jotta 
parannetaan kansalaisten jokapäiväistä 
elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa 

(16) Jotta voidaan saavuttaa ohjelman 
tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja 
yritysten elämää, käyttöön olisi otettava 
korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia 
palveluja. Tämä edellyttää sitä, että 
julkishallinnon on ryhdyttävä toimimaan 
uusilla innovatiivisemmilla tavoilla, jotta 
voidaan poistaa raja-aitoja hallinnon eri 
osa-alueiden väliltä, ja sitouduttava 
luomaan tällaisia julkisia palveluja myös 
yhteistyössä kansalaisten ja yritysten 
kanssa. Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja 
vakaa lisääntyminen sisämarkkinoilla 
edellyttää, että jäsenvaltiot tarjoavat
ajantasaisia ja oikeita tietoja yritysten ja 
kansalaisten oikeuksista mutta myös 
tietoja, joissa selitetään hallinnollisia 
muodollisuuksia. Lisäksi on keskeisen 
tärkeää tarjota oikeudellista neuvontaa ja 
auttaa kansallisella tasolla esiintyvien 
ongelmien ratkaisussa. On myös 
välttämätöntä luoda yhteys kansallisten 
hallintojen välille yksinkertaisella ja 
tehokkaalla tavalla sekä arvioida, miten 
sisämarkkinat toimivat käytännössä. 
Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava 
seuraavia olemassa olevia 
sisämarkkinoiden hallintovälineitä: Sinun 
Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi toimia 
tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän 
runkona, Sinun Eurooppasi -neuvonta, 
Solvit, sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä ja 
sisämarkkinoiden tulostaulu, jotta 
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valtioiden rajojen yli. parannetaan kansalaisten jokapäiväistä 
elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa 
valtioiden rajojen yli.

Or. sk

Tarkistus 98
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta voidaan saavuttaa ohjelman 
tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja 
yritysten elämää, käyttöön olisi otettava 
korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia 
palveluja. Tämä edellyttää sitä, että 
julkishallinnon on ryhdyttävä toimimaan 
uusilla tavoilla, poistettava raja-aitoja 
hallinnon eri osa-alueiden väliltä ja 
sitouduttava luomaan tällaisia julkisia 
palveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten 
kanssa. Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja 
vakaa lisääntyminen sisämarkkinoilla 
edellyttää, että tarjotaan ajantasaisia tietoja 
yritysten ja kansalaisten oikeuksista mutta 
myös tietoja, joissa selitetään hallinnollisia 
muodollisuuksia. Lisäksi on keskeisen 
tärkeää tarjota oikeudellista neuvontaa ja 
auttaa kansallisella tasolla esiintyvien 
ongelmien ratkaisussa. On myös 
välttämätöntä luoda yhteys kansallisten 
hallintojen välille yksinkertaisella ja 
tehokkaalla tavalla sekä arvioida, miten 
sisämarkkinat toimivat käytännössä. 
Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava 
seuraavia olemassa olevia 
sisämarkkinoiden hallintovälineitä: Sinun 
Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi toimia 
tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän 
runkona, Sinun Eurooppasi -neuvonta, 
Solvit, sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä ja 
sisämarkkinoiden tulostaulu, jotta 
parannetaan kansalaisten jokapäiväistä 

(16) Jotta voidaan saavuttaa ohjelman 
tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja 
yritysten elämää, käyttöön olisi otettava 
korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia 
palveluja. Tämä edellyttää sitä, että 
julkishallinnon on ryhdyttävä toimimaan 
uusilla tavoilla, jotka eivät välttämättä 
edellytä fyysistä läsnäoloa, poistettava 
raja-aitoja hallinnon eri osa-alueiden väliltä 
ja sitouduttava luomaan tällaisia julkisia 
palveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten 
kanssa. Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja 
vakaa lisääntyminen sisämarkkinoilla 
edellyttää, että tarjotaan ajantasaisia, 
helposti ymmärrettäviä ja saatavilla olevia
tietoja yritysten ja kansalaisten oikeuksista 
mutta myös tietoja, joissa selitetään 
hallinnollisia muodollisuuksia, ja että 
tarjotaan mahdollisuus hallinnollisten 
menettelyiden suorittamiseen verkossa ja 
edistetään näin edelleen sähköistä 
hallintoa sekä varmistetaan samalla 
asianmukainen tietosuoja ja tietoturva. 
Lisäksi on keskeisen tärkeää tarjota 
oikeudellista neuvontaa ja auttaa 
kansallisella tasolla esiintyvien ongelmien 
ratkaisussa. On myös välttämätöntä luoda 
yhteys kansallisten hallintojen välille 
yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla sekä 
arvioida, miten sisämarkkinat toimivat 
käytännössä. Ohjelmasta olisi sen vuoksi 
tuettava seuraavia olemassa olevia 
sisämarkkinoiden hallintovälineitä: Sinun 
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elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa 
valtioiden rajojen yli.

Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi toimia 
tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän 
runkona, Sinun Eurooppasi -neuvonta, 
Solvit, sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä ja 
sisämarkkinoiden tulostaulu, jotta 
parannetaan kansalaisten jokapäiväistä 
elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa 
valtioiden rajojen yli.

Or. en

Tarkistus 99
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta voidaan saavuttaa ohjelman 
tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja 
yritysten elämää, käyttöön olisi otettava 
korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia 
palveluja. Tämä edellyttää sitä, että 
julkishallinnon on ryhdyttävä toimimaan 
uusilla tavoilla, poistettava raja-aitoja 
hallinnon eri osa-alueiden väliltä ja 
sitouduttava luomaan tällaisia julkisia 
palveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten 
kanssa. Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja 
vakaa lisääntyminen sisämarkkinoilla 
edellyttää, että tarjotaan ajantasaisia tietoja 
yritysten ja kansalaisten oikeuksista mutta 
myös tietoja, joissa selitetään hallinnollisia 
muodollisuuksia. Lisäksi on keskeisen 
tärkeää tarjota oikeudellista neuvontaa ja 
auttaa kansallisella tasolla esiintyvien 
ongelmien ratkaisussa. On myös 
välttämätöntä luoda yhteys kansallisten 
hallintojen välille yksinkertaisella ja 
tehokkaalla tavalla sekä arvioida, miten 
sisämarkkinat toimivat käytännössä. 
Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava 
seuraavia olemassa olevia 
sisämarkkinoiden hallintovälineitä: Sinun 
Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi toimia 

(16) Jotta voidaan saavuttaa ohjelman 
tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja 
yritysten elämää, käyttöön olisi otettava 
korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia 
palveluja. Tämä edellyttää sitä, että 
julkishallinnon on ryhdyttävä toimimaan 
uusilla tavoilla, poistettava raja-aitoja 
hallinnon eri osa-alueiden väliltä ja 
sitouduttava luomaan tällaisia julkisia 
palveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten 
kanssa. Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja 
vakaa lisääntyminen sisämarkkinoilla 
edellyttää, että tarjotaan ajantasaisia tietoja 
yritysten ja kansalaisten oikeuksista mutta 
myös tietoja, joissa selitetään hallinnollisia 
muodollisuuksia. Lisäksi on keskeisen 
tärkeää tarjota oikeudellista neuvontaa ja 
auttaa kansallisella tasolla esiintyvien 
ongelmien ratkaisussa. On varmistettava, 
että Euroopan komissio arvioi 
säännöllisesti valvontaviranomaisten 
valmiuksia jäsenvaltioissa ja mahdollistaa 
tarvittaessa ohjelman kautta annettavan 
tuen. On myös välttämätöntä luoda yhteys 
kansallisten hallintojen välille 
yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla sekä 
arvioida, miten sisämarkkinat toimivat 
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tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän 
runkona, Sinun Eurooppasi -neuvonta, 
Solvit, sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä ja 
sisämarkkinoiden tulostaulu, jotta 
parannetaan kansalaisten jokapäiväistä 
elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa 
valtioiden rajojen yli.

käytännössä. Ohjelmasta olisi sen vuoksi 
tuettava seuraavia olemassa olevia 
sisämarkkinoiden hallintovälineitä: Sinun 
Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi toimia 
tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän 
runkona, Sinun Eurooppasi -neuvonta, 
Solvit, sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä ja 
sisämarkkinoiden tulostaulu, jotta 
parannetaan kansalaisten jokapäiväistä
elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa 
valtioiden rajojen yli.

Or. en

Tarkistus 100
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta voidaan saavuttaa ohjelman 
tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja 
yritysten elämää, käyttöön olisi otettava 
korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia 
palveluja. Tämä edellyttää sitä, että 
julkishallinnon on ryhdyttävä toimimaan 
uusilla tavoilla, poistettava raja-aitoja 
hallinnon eri osa-alueiden väliltä ja 
sitouduttava luomaan tällaisia julkisia 
palveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten 
kanssa. Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja 
vakaa lisääntyminen sisämarkkinoilla 
edellyttää, että tarjotaan ajantasaisia tietoja 
yritysten ja kansalaisten oikeuksista mutta 
myös tietoja, joissa selitetään hallinnollisia 
muodollisuuksia. Lisäksi on keskeisen 
tärkeää tarjota oikeudellista neuvontaa ja 
auttaa kansallisella tasolla esiintyvien 
ongelmien ratkaisussa. On myös 
välttämätöntä luoda yhteys kansallisten 
hallintojen välille yksinkertaisella ja 
tehokkaalla tavalla sekä arvioida, miten 
sisämarkkinat toimivat käytännössä. 
Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava 

(16) Jotta voidaan saavuttaa ohjelman 
tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja 
yritysten elämää, käyttöön olisi otettava 
korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia 
palveluja. Tämä edellyttää sitä, että 
julkishallinnon on ryhdyttävä toimimaan 
uusilla tavoilla, poistettava raja-aitoja 
hallinnon eri osa-alueiden väliltä ja 
sitouduttava luomaan tällaisia julkisia 
palveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten 
kanssa sekä kehitettävä sähköisen 
hallinnon välineitä. Rajatylittävän 
toiminnan jatkuva ja vakaa lisääntyminen 
sisämarkkinoilla edellyttää, että tarjotaan 
ajantasaisia tietoja yritysten ja kansalaisten 
oikeuksista mutta myös tietoja, joissa 
selitetään ja yksinkertaistetaan
hallinnollisia muodollisuuksia. Lisäksi on 
keskeisen tärkeää tarjota oikeudellista 
neuvontaa ja auttaa kansallisella tasolla 
esiintyvien ongelmien ratkaisussa. On 
myös välttämätöntä luoda yhteys 
kansallisten hallintojen välille 
yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla sekä 
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seuraavia olemassa olevia 
sisämarkkinoiden hallintovälineitä: Sinun 
Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi toimia 
tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän 
runkona, Sinun Eurooppasi -neuvonta, 
Solvit, sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä ja 
sisämarkkinoiden tulostaulu, jotta 
parannetaan kansalaisten jokapäiväistä 
elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa 
valtioiden rajojen yli.

arvioida, miten sisämarkkinat toimivat 
käytännössä. Ohjelmasta olisi sen vuoksi 
tuettava seuraavia olemassa olevia 
sisämarkkinoiden hallintovälineitä: Sinun 
Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi toimia 
tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän 
runkona, Sinun Eurooppasi -neuvonta, 
Solvit, sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä ja 
sisämarkkinoiden tulostaulu, jotta 
parannetaan kansalaisten jokapäiväistä 
elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa 
valtioiden rajojen yli.

Or. en

Tarkistus 101
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Ohjelmasta olisi tuettava unionin 
sääntelypuitteiden kehittämistä 
yhtiöoikeuden sekä johtamis- ja 
hallintojärjestelmien (corporate 
governance) samoin kuin sopimusoikeuden 
alalla, jotta voidaan tehostaa liiketoimintaa 
ja lisätä sen kilpailukykyä ja tarjota 
samalla suoja sidosryhmille, joihin 
yrityksen toiminta vaikuttaa ja reagoida 
uusiin poliittisiin haasteisiin. Sillä olisi 
myös varmistettava asiaan kuuluvan 
unionin säännöstön asianmukainen 
arviointi, täytäntöönpano ja noudattamisen 
valvonta, sidosryhmille annettavat tiedot ja 
apu sekä tiedonvaihdon edistäminen alalla. 
Ohjelmalla olisi tuettava komission 
aloitteita, joilla edistetään datataloutta ja 
innovointia koskevia selkeitä ja 
mukautettuja säädöspuitteita. Nämä 
aloitteet ovat välttämättömiä, jotta voidaan 
parantaa oikeusvarmuutta 
sopimusoikeuden ja sopimussuhteen 
ulkopuolisen oikeuden osalta, etenkin 

(17) Ohjelmasta olisi tuettava unionin 
sääntelypuitteiden kehittämistä 
yhtiöoikeuden sekä johtamis- ja 
hallintojärjestelmien (corporate 
governance) samoin kuin sopimusoikeuden 
alalla, jotta voidaan tehostaa liiketoimintaa 
ja lisätä sen kilpailukykyä ja tarjota 
samalla suoja sidosryhmille, joihin 
yrityksen toiminta vaikuttaa ja reagoida 
uusiin poliittisiin haasteisiin. Sillä olisi 
myös varmistettava asiaan kuuluvan 
unionin säännöstön asianmukainen 
arviointi, täytäntöönpano ja noudattamisen 
valvonta, sidosryhmille annettavat tiedot ja 
apu sekä tiedonvaihdon edistäminen alalla. 
Ohjelmalla olisi tuettava komission 
aloitteita, joilla edistetään datataloutta ja 
innovointia koskevia selkeitä ja 
mukautettuja säädöspuitteita. Nämä 
aloitteet ovat välttämättömiä, jotta voidaan 
parantaa oikeusvarmuutta 
sopimusoikeuden ja sopimussuhteen 
ulkopuolisen oikeuden osalta, etenkin 
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uuteen teknologiaan, kuten esineiden 
internetiin, tekoälyyn, robotiikkaan ja 3D-
tulostukseen, liittyvissä vastuu- ja eettisissä 
kysymyksissä. Ohjelmalla olisi pyrittävä 
kannustamaan datapohjaisen 
liiketoiminnan kehittämistä, koska se on 
ratkaisevan tärkeää unionin talouden 
kannalta globaalissa kilpailussa.

uuteen teknologiaan, kuten esineiden 
internetiin, tekoälyyn, robotiikkaan ja 3D-
tulostukseen, liittyvissä vastuu- ja eettisissä 
kysymyksissä. Ohjelmalla olisi pyrittävä 
kannustamaan datapohjaisen 
liiketoiminnan kehittämistä ja 
varmistamaan samalla korkeatasoinen 
yksityisyydensuoja, koska se on 
ratkaisevan tärkeää unionin talouden 
kannalta globaalissa kilpailussa.

Or. en

Tarkistus 102
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Ohjelmasta olisi tuettava unionin 
sääntelypuitteiden kehittämistä 
yhtiöoikeuden sekä johtamis- ja 
hallintojärjestelmien (corporate 
governance) samoin kuin sopimusoikeuden 
alalla, jotta voidaan tehostaa liiketoimintaa 
ja lisätä sen kilpailukykyä ja tarjota 
samalla suoja sidosryhmille, joihin 
yrityksen toiminta vaikuttaa ja reagoida 
uusiin poliittisiin haasteisiin. Sillä olisi 
myös varmistettava asiaan kuuluvan 
unionin säännöstön asianmukainen 
arviointi, täytäntöönpano ja noudattamisen 
valvonta, sidosryhmille annettavat tiedot ja 
apu sekä tiedonvaihdon edistäminen alalla. 
Ohjelmalla olisi tuettava komission 
aloitteita, joilla edistetään datataloutta ja 
innovointia koskevia selkeitä ja 
mukautettuja säädöspuitteita. Nämä 
aloitteet ovat välttämättömiä, jotta voidaan 
parantaa oikeusvarmuutta 
sopimusoikeuden ja sopimussuhteen 
ulkopuolisen oikeuden osalta, etenkin 
uuteen teknologiaan, kuten esineiden 
internetiin, tekoälyyn, robotiikkaan ja 3D-
tulostukseen, liittyvissä vastuu- ja eettisissä 

(17) Ohjelmasta olisi tuettava unionin 
sääntelypuitteiden kehittämistä 
yhtiöoikeuden sekä johtamis- ja 
hallintojärjestelmien (corporate 
governance) samoin kuin sopimusoikeuden 
alalla, jotta voidaan tehostaa liiketoimintaa, 
erityisesti pk-yritysten toimintaa, ja lisätä 
sen kilpailukykyä ja tarjota samalla suoja 
sidosryhmille, joihin yrityksen toiminta 
vaikuttaa ja reagoida uusiin poliittisiin 
haasteisiin. Sillä olisi myös varmistettava 
asiaan kuuluvan unionin säännöstön 
asianmukainen arviointi, täytäntöönpano ja 
noudattamisen valvonta, sidosryhmille 
annettavat tiedot ja apu sekä tiedonvaihdon 
edistäminen alalla. Ohjelmalla olisi 
tuettava komission aloitteita, joilla 
edistetään datataloutta ja innovointia 
koskevia selkeitä ja mukautettuja 
säädöspuitteita. Nämä aloitteet ovat 
välttämättömiä, jotta voidaan parantaa 
oikeusvarmuutta sopimusoikeuden ja 
sopimussuhteen ulkopuolisen oikeuden 
osalta, etenkin uuteen teknologiaan, kuten 
esineiden internetiin, tekoälyyn, 
robotiikkaan ja 3D-tulostukseen, liittyvissä 
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kysymyksissä. Ohjelmalla olisi pyrittävä 
kannustamaan datapohjaisen 
liiketoiminnan kehittämistä, koska se on 
ratkaisevan tärkeää unionin talouden 
kannalta globaalissa kilpailussa.

vastuu- ja eettisissä kysymyksissä. 
Ohjelmalla olisi pyrittävä kannustamaan 
datapohjaisen liiketoiminnan kehittämistä, 
koska se on ratkaisevan tärkeää unionin 
talouden kannalta globaalissa kilpailussa.

Or. ro

Tarkistus 103
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Ohjelmalla olisi myös edistettävä 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
torjumiseen liittyvän unionin oikeudellisen 
kehyksen asianmukaista ja täysimittaista 
täytäntöönpanoa ja soveltamista 
jäsenvaltioissa sekä alan uusiin haasteisiin 
puuttuvan politiikan kehittämistä. Sillä 
olisi tuettava myös Euroopan edun 
kannalta merkityksellisten kansainvälisten 
organisaatioiden, kuten Euroopan 
neuvoston rahanpesun vastaisia 
toimenpiteitä arvioivan 
asiantuntijakomitean, toimintaa.

(18) Ohjelmalla olisi myös edistettävä 
korruption, rahanpesun ja terrorismin 
rahoituksen torjumiseen liittyvän unionin 
oikeudellisen kehyksen asianmukaista ja 
täysimittaista täytäntöönpanoa ja 
soveltamista jäsenvaltioissa sekä alan 
uusiin haasteisiin puuttuvan politiikan 
kehittämistä. Sillä olisi tuettava myös 
Euroopan edun kannalta merkityksellisten 
kansainvälisten organisaatioiden, kuten 
Euroopan neuvoston rahanpesun vastaisia 
toimenpiteitä arvioivan 
asiantuntijakomitean, toimintaa.

Or. it

Tarkistus 104
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Kun otetaan huomioon, että 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 
artiklassa vahvistetut sisämarkkinat 

(20) Kun otetaan huomioon, että 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 
artiklassa vahvistettujen unionin 
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sisältävät järjestelmän, jolla varmistetaan, 
ettei kilpailu vääristy, ohjelmasta olisi 
tuettava unionin kilpailupolitiikkaa ja 
kansallisten viranomaisten ja 
tuomioistuinten välisiä verkostoja ja 
yhteistyötä ja olisi pyrittävä saavuttamaan 
laajempi sidosryhmien joukko viestimällä 
unionin kilpailupolitiikasta ja selittämällä 
siihen liittyviä oikeuksia, etuuksia ja 
velvollisuuksia.

tavoitteiden ja arvojen toteutuminen 
voidaan saavuttaa luomalla sisämarkkinat, 
jotka sisältävät järjestelmän, jolla 
varmistetaan, ettei kilpailu vääristy, 
ohjelmasta olisi tuettava ja edistettävä
unionin kilpailupolitiikkaa ja kansallisten 
viranomaisten ja tuomioistuinten välisiä 
verkostoja ja yhteistyötä ja olisi pyrittävä 
saavuttamaan laajempi sidosryhmien 
joukko viestimällä unionin 
kilpailupolitiikasta ja selittämällä siihen 
liittyviä oikeuksia, etuuksia ja 
velvollisuuksia, jotta luodaan sääntöjen 
noudattamisen kulttuuri Euroopan 
unionin sisällä ja sen ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 105
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ohjelmalla on erityisesti torjuttava 
talous- ja liiketoimintaympäristön 
käynnissä olevista muutoksista johtuvia
radikaaleja vaikutuksia kilpailuun ja 
sisämarkkinoiden toimintaan, erityisesti 
datan eksponentiaalisen kasvun ja käytön 
kautta, kun otetaan huomioon tekoälyn ja 
muiden tietoteknisten välineiden ja 
osaamisen kasvava käyttö yrityksissä ja 
niiden neuvonantajien parissa. On myös 
olennaisen tärkeää, että ohjelmasta tuetaan 
verkostoja ja yhteistyötä jäsenvaltioiden 
viranomaisten ja tuomioistuinten kanssa, 
koska vääristymätön kilpailu ja 
sisämarkkinoiden toiminta riippuvat 
ratkaisevasti näiden tahojen toimista. Kun 
otetaan huomioon kilpailupolitiikan 
erityistehtävä, jolla estetään unionin rajojen 
ulkopuolella tapahtuvasta 
kilpailunvastaisesta toiminnasta 
sisämarkkinoille aiheutuva vahinko, 

(21) Ohjelmalla on erityisesti torjuttava 
EU:n kilpailupolitiikan käytännön 
täytäntöönpanossa havaittuja radikaaleja 
ja kasvavia haasteita. Näihin haasteisiin 
sisältyvät yhä monimutkaisempi ja 
vaativampi tietotekniikkaan ja dataan 
perustuva maailma (yhä kehittyneempien 
IT-välineiden käyttö yrityksissä, 
sähköisen viestinnän ja tekoälyn, 
massadatan ja algoritmien jatkuvasti
kasvava käyttö) sekä tarve osallistaa 
kansalliset viranomaiset ja tuomioistuimet 
laajemmin ja syvemmin. Monista 
tutkimuksista saadut tulokset osoittavat, 
että on pyrittävä saavuttamaan suurempi 
määrä sidosryhmiä, joihin EU:n 
kilpailupolitiikka vaikuttaa. On myös 
olennaisen tärkeää, että ohjelmasta tuetaan 
verkostoja ja yhteistyötä jäsenvaltioiden 
viranomaisten ja tuomioistuinten kanssa, 
koska vääristymätön kilpailu ja 
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ohjelmasta olisi tarpeen mukaan tuettava 
yhteistyötä myös kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa. Tiedotustoimien 
laajentaminen on välttämätöntä, jotta 
useammat kansalaiset ja yritykset pystyvät 
hyödyntämään tasapuolisesta kilpailusta 
sisämarkkinoilla saatavat edut 
täysimääräisesti. Koska monet ohjelman 
aloitteista ovat uusia ja ohjelman kilpailua 
koskevaan osaan vaikuttaa erityisen paljon 
sisämarkkinoiden kilpailuolojen 
dynaaminen kehitys – etenkin tekoälyn, 
algoritmien, massadatan, 
kyberturvallisuuden ja rikosteknisen 
tutkimuksen osalta – jonka vauhtia ja 
laajuutta on vaikea arvioida, on 
odotettavissa, että ohjelman tämän osan 
kehittyviin tarpeisiin vastaaminen vaatii 
joustavuutta.

sisämarkkinoiden toiminta riippuvat 
ratkaisevasti näiden tahojen toimista. Kun 
otetaan huomioon kilpailupolitiikan 
erityistehtävä, jolla estetään unionin rajojen 
ulkopuolella tapahtuvasta 
kilpailunvastaisesta toiminnasta 
sisämarkkinoille aiheutuva vahinko, 
ohjelmasta olisi tarpeen mukaan tuettava 
yhteistyötä myös kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa. Tiedotustoimien 
laajentaminen on välttämätöntä, jotta 
useammat kansalaiset ja yritykset pystyvät 
hyödyntämään tasapuolisesta kilpailusta 
sisämarkkinoilla saatavat edut 
täysimääräisesti. Koska monet ohjelman 
aloitteista ovat uusia ja ohjelman kilpailua 
koskevaan osaan vaikuttaa erityisen paljon 
sisämarkkinoiden kilpailuolojen 
dynaaminen ja nopea kehitys – etenkin 
tekoälyn, algoritmien, massadatan, 
kyberturvallisuuden ja rikosteknisen 
tutkimuksen osalta – jonka vauhtia ja 
laajuutta on vaikea arvioida, on 
odotettavissa, että ohjelman tämän osan 
kehittyviin tarpeisiin vastaaminen vaatii 
joustavuutta.

Or. en

Tarkistus 106
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ohjelmalla on erityisesti torjuttava 
talous- ja liiketoimintaympäristön 
käynnissä olevista muutoksista johtuvia 
radikaaleja vaikutuksia kilpailuun ja 
sisämarkkinoiden toimintaan, erityisesti 
datan eksponentiaalisen kasvun ja käytön 
kautta, kun otetaan huomioon tekoälyn ja 
muiden tietoteknisten välineiden ja 
osaamisen kasvava käyttö yrityksissä ja 
niiden neuvonantajien parissa. On myös 

(21) Ohjelmalla on erityisesti torjuttava 
talous- ja liiketoimintaympäristön 
käynnissä olevista muutoksista johtuvia 
radikaaleja vaikutuksia kilpailuun ja 
sisämarkkinoiden toimintaan, erityisesti 
datan eksponentiaalisen kasvun ja käytön 
kautta, kun otetaan huomioon tekoälyn ja 
muiden tietoteknisten välineiden ja 
osaamisen kasvava käyttö yrityksissä ja 
niiden neuvonantajien parissa. On myös 
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olennaisen tärkeää, että ohjelmasta tuetaan 
verkostoja ja yhteistyötä jäsenvaltioiden 
viranomaisten ja tuomioistuinten kanssa, 
koska vääristymätön kilpailu ja 
sisämarkkinoiden toiminta riippuvat 
ratkaisevasti näiden tahojen toimista. Kun 
otetaan huomioon kilpailupolitiikan 
erityistehtävä, jolla estetään unionin rajojen 
ulkopuolella tapahtuvasta 
kilpailunvastaisesta toiminnasta 
sisämarkkinoille aiheutuva vahinko, 
ohjelmasta olisi tarpeen mukaan tuettava 
yhteistyötä myös kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa. Tiedotustoimien 
laajentaminen on välttämätöntä, jotta 
useammat kansalaiset ja yritykset pystyvät 
hyödyntämään tasapuolisesta kilpailusta 
sisämarkkinoilla saatavat edut 
täysimääräisesti. Koska monet ohjelman 
aloitteista ovat uusia ja ohjelman kilpailua 
koskevaan osaan vaikuttaa erityisen paljon 
sisämarkkinoiden kilpailuolojen 
dynaaminen kehitys – etenkin tekoälyn, 
algoritmien, massadatan, 
kyberturvallisuuden ja rikosteknisen 
tutkimuksen osalta – jonka vauhtia ja 
laajuutta on vaikea arvioida, on 
odotettavissa, että ohjelman tämän osan 
kehittyviin tarpeisiin vastaaminen vaatii 
joustavuutta.

olennaisen tärkeää, että ohjelmasta tuetaan 
verkostoja ja yhteistyötä jäsenvaltioiden 
viranomaisten ja tuomioistuinten kanssa, 
koska vääristymätön kilpailu ja
sisämarkkinoiden toiminta riippuvat 
ratkaisevasti näiden tahojen toimista. Kun 
otetaan huomioon kilpailupolitiikan 
erityistehtävä, jolla estetään unionin rajojen 
ulkopuolella tapahtuvasta 
kilpailunvastaisesta toiminnasta 
sisämarkkinoille aiheutuva vahinko, 
ohjelmasta olisi tarpeen mukaan tuettava 
yhteistyötä myös kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa. Tiedotustoimien 
laajentaminen on välttämätöntä, jotta 
useammat kansalaiset ja yritykset pystyvät 
hyödyntämään tasapuolisesta kilpailusta 
sisämarkkinoilla saatavat edut 
täysimääräisesti. Erityisesti on tarpeen 
osoittaa eurooppalaisille unionin 
kilpailupolitiikan konkreettiset edut 
yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan 
ryhmien kanssa. Koska monet ohjelman 
aloitteista ovat uusia ja ohjelman kilpailua 
koskevaan osaan vaikuttaa erityisen paljon 
sisämarkkinoiden kilpailuolojen 
dynaaminen kehitys – etenkin tekoälyn, 
algoritmien, massadatan, 
kyberturvallisuuden ja rikosteknisen 
tutkimuksen osalta – jonka vauhtia ja 
laajuutta on vaikea arvioida, on 
odotettavissa, että ohjelman tämän osan 
kehittyviin tarpeisiin vastaaminen vaatii 
joustavuutta.

Or. en

Tarkistus 107
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Euroopan yritysten kilpailukyvyn 
vahvistaminen niin, että samalla 

(22) Euroopan yritysten kilpailukyvyn 
vahvistaminen niin, että samalla 
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varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja avoimet ja 
kilpailukykyiset sisämarkkinat, on 
äärimmäisen tärkeää. Pk-yritykset ovat 
Euroopan talouden moottori: niiden osuus 
kaikista yrityksistä Euroopassa on 99 
prosenttia, ne tarjoavat työpaikoista kaksi 
kolmasosaa ja ne edistävät merkittävästi 
uusien työpaikkojen luomista alueellisesti 
ja paikallisesti.

varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja avoimet ja 
kilpailukykyiset sisämarkkinat, on 
äärimmäisen tärkeää erityisesti pk-
yrityksille, jotka ovat Euroopan talouden 
moottori: niiden osuus kaikista yrityksistä 
Euroopassa on 99 prosenttia, ne tarjoavat 
työpaikoista kaksi kolmasosaa ja ne 
edistävät merkittävästi uusien työpaikkojen 
luomista alueellisesti ja paikallisesti.

Or. ro

Tarkistus 108
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Pk-yrityksillä on yhteisiä haasteita, 
jotka eivät vaikuta suuriin yrityksiin 
samassa määrin: rahoituksen saaminen, 
ammattitaitoisen työvoiman löytäminen, 
hallinnollisen rasitteen keventäminen, 
luovuuden ja innovoinnin hyödyntäminen, 
markkinoille pääseminen ja 
kansainvälistymisen edistäminen. 
Ohjelmalla olisi puututtava tällaisiin 
markkinahäiriöihin oikeasuhteisesti niin, 
ettei vääristetä kilpailua kohtuuttomasti 
sisämarkkinoilla.

(23) Pk-yrityksillä on yhteisiä haasteita, 
jotka eivät vaikuta suuriin yrityksiin 
samassa määrin: rahoituksen saaminen, 
ammattitaitoisen työvoiman löytäminen, 
hallinnollisen rasitteen keventäminen, 
luovuuden ja innovoinnin hyödyntäminen, 
markkinoille pääseminen ja 
kansainvälistymisen edistäminen sekä 
julkisten hankintojen saatavuus. 
Ohjelmalla olisi puututtava tällaisiin 
markkinahäiriöihin oikeasuhteisesti niin, 
ettei vääristetä kilpailua kohtuuttomasti 
sisämarkkinoilla.

Or. ro

Tarkistus 109
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(24) Monet unionin 
kilpailukykyongelmista liittyvät pk-
yritysten vaikeuksiin saada rahoitusta, 
koska ne eivät pysty osoittamaan 
luottokelpoisuuttaan eikä niillä ole 
riittävästi vakuuksia. Rahoitukseen liittyviä 
lisähaasteita syntyy siitä, että pk-yritysten 
on pysyttävä kilpailukykyisinä sitoutumalla 
esimerkiksi digitalisaatioon, 
kansainvälistymiseen ja innovointiin ja 
työvoimansa ammattitaidon 
kohentamiseen. Rahoituksen rajoitetulla 
saannilla on kielteinen vaikutus yritysten 
perustamiseen, kasvuun ja 
elinkelpoisuuteen sekä uusien yrittäjien 
halukkuuteen ottaa haltuunsa elinkelpoisia 
yrityksiä sukupolvenvaihdoksen 
yhteydessä.

(24) Monet unionin 
kilpailukykyongelmista liittyvät pk-
yritysten vaikeuksiin saada rahoitusta, 
koska ne eivät pysty osoittamaan 
luottokelpoisuuttaan eikä niillä ole 
riittävästi vakuuksia. On siis olennaista 
tukea ohjelmia, joiden tavoitteena on 
vähentää maksuviivästyksiä, jotta voidaan 
tukea yritysten, erityisesti pk-yritysten, 
kehitystä. Rahoitukseen liittyviä 
lisähaasteita syntyy siitä, että pk-yritysten 
on pysyttävä kilpailukykyisinä sitoutumalla 
esimerkiksi digitalisaatioon, 
kansainvälistymiseen ja innovointiin ja 
työvoimansa ammattitaidon 
kohentamiseen. Rahoituksen rajoitetulla 
saannilla on kielteinen vaikutus yritysten 
perustamiseen, kasvuun ja 
elinkelpoisuuteen sekä uusien yrittäjien 
halukkuuteen ottaa haltuunsa elinkelpoisia 
yrityksiä sukupolvenvaihdoksen 
yhteydessä.

Or. it

Tarkistus 110
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Tätä asetusta sovellettaessa 
komission olisi kuultava kaikkia 
asiaankuuluvia sidosryhmiä, myös pk-
yrityksiä edustavia julkisia ja yksityisiä 
järjestöjä. Erityishuomiota olisi 
kiinnitettävä mikroyrityksiin, 
käsiteollisuustoimintaa harjoittaviin 
yrityksiin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin 
sekä yhteiskunnallisiin yrityksiin. Lisäksi 
olisi kiinnitettävä huomiot nuoriin 
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yrittäjiin ja naisyrittäjiin sekä sosiaalisesti 
vähiten suotuisassa asemassa ja kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleviin yrittäjiin, 
kuten vammaiset ja ikääntyneemmät 
henkilöt.

Or. it

Tarkistus 111
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Tämän ohjelman poliittisia 
tavoitteita käsitellään myös InvestEU-
rahaston pk-ikkunaan kuuluvien 
rahoitusvälineiden ja talousarviotakuun 
avulla. Rahoitustukea olisi myös käytettävä 
toimiin, joilla käsitellään oikeasuhteisesti 
markkinoiden toimintapuutteita tai 
optimaalista heikompia 
investointitilanteita, eivätkä toimet saisi 
olla päällekkäisiä yksityisen rahoituksen 
kanssa tai syrjäyttää sitä tai vääristää 
kilpailua sisämarkkinoilla. Toimilla olisi 
saatava aikaan selvää Euroopan tason 
lisäarvoa.

(26) Tämän ohjelman poliittisia 
tavoitteita käsitellään myös InvestEU-
rahaston pk-ikkunaan kuuluvien 
rahoitusvälineiden ja talousarviotakuun 
avulla edellyttäen, että vältetään liian 
riskialttiita toimenpiteitä. Rahoitustukea 
olisi myös käytettävä toimiin, joilla 
käsitellään oikeasuhteisesti markkinoiden 
toimintapuutteita tai optimaalista 
heikompia investointitilanteita, eivätkä 
toimet saisi olla päällekkäisiä yksityisen 
rahoituksen kanssa tai syrjäyttää sitä tai 
vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. 
Toimilla olisi saatava aikaan selvää 
Euroopan tason lisäarvoa.

Or. it

Tarkistus 112
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(27) Ohjelmasta olisi tarjottava 
tehokasta tukea pk-yrityksille niiden koko 
elinkaaren aikana. Ohjelman olisi 
pohjauduttava pk-yrityksistä ja 
teollisuudenaloista kehitettyyn 
ainutlaatuiseen osaamiseen ja 
asiantuntemukseen ja pitkään 
kokemukseen, joka on saatu työskentelystä 
eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten 
sidosryhmien kanssa. Tuen olisi 
pohjauduttava positiivisiin kokemuksiin 
Yritys-Eurooppa -verkostosta, keskitetystä 
asiointipisteestä, jolla parannetaan pk-
yritysten kilpailukykyä ja kehitetään niiden 
liiketoimintaa sisämarkkinoilla ja niiden 
ulkopuolella. Verkostolla on tarkoitus 
jatkaa palvelujen tarjoamista muiden 
unionin ohjelmien, kuten Horisontti 2020 -
ohjelman, puolesta hyödyntämällä näiden 
ohjelmien taloudellisia resursseja. Uusille
yrittäjille suunnattu mentorijärjestelmä
olisi myös tarkoitus säilyttää välineenä, 
jolla annetaan uusille yrittäjille tai 
yrittäjyyttä harkitseville mahdollisuus 
hankkia liiketoimintakokemusta 
saattamalla uusi yrittäjä yhteen jonkin 
toisen maan kokeneen yrittäjän kanssa ja 
vahvistamalla näin yrittäjyystaitoja. 
Ohjelmassa olisi pyrittävä kasvattamaan ja 
laajentamaan entisestään maantieteellistä 
kattavuutta ja tarjottava näin yrittäjille 
enemmän tällaisia 
yhteensaattamismahdollisuuksia, tarpeen 
mukaan täydentäen muita unionin 
aloitteita.

(27) Ohjelmasta olisi tarjottava 
tehokasta tukea pk-yrityksille, mukaan 
lukien matkailualan yritykset, niiden koko 
elinkaaren aikana. Ohjelman olisi 
pohjauduttava pk-yrityksistä ja 
teollisuudenaloista kehitettyyn 
ainutlaatuiseen osaamiseen ja 
asiantuntemukseen ja pitkään 
kokemukseen, joka on saatu työskentelystä 
eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten 
sidosryhmien kanssa. Tuen olisi 
pohjauduttava positiivisiin kokemuksiin 
Yritys-Eurooppa -verkostosta, keskitetystä 
asiointipisteestä, jolla parannetaan pk-
yritysten kilpailukykyä ja kehitetään niiden 
liiketoimintaa sisämarkkinoilla ja niiden 
ulkopuolella. Verkostolla on tarkoitus 
jatkaa palvelujen tarjoamista muiden 
unionin ohjelmien, kuten Horisontti 2020 -
ohjelman, puolesta hyödyntämällä näiden 
ohjelmien taloudellisia resursseja. Nuorille
yrittäjille suunnattu Erasmus-ohjelma olisi 
myös tarkoitus säilyttää välineenä, jolla 
annetaan uusille yrittäjille tai yrittäjyyttä 
harkitseville mahdollisuus hankkia 
liiketoimintakokemusta saattamalla uusi 
yrittäjä yhteen jonkin toisen maan 
kokeneen yrittäjän kanssa ja vahvistamalla 
näin yrittäjyystaitoja. Ohjelmassa olisi 
pyrittävä kasvattamaan ja laajentamaan 
entisestään maantieteellistä kattavuutta ja 
tarjottava näin yrittäjille enemmän tällaisia 
yhteensaattamismahdollisuuksia, tarpeen 
mukaan täydentäen muita unionin 
aloitteita, ja sillä olisi kyettävä 
vastaamaan pk-yritysten sisämarkkinoilla 
kohtaamiin uusiin haasteisiin, kuten 
digitalisaation tuomat haasteet.

Or. it

Tarkistus 113
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Ohjelmasta olisi tarjottava 
tehokasta tukea pk-yrityksille niiden koko 
elinkaaren aikana. Ohjelman olisi 
pohjauduttava pk-yrityksistä ja 
teollisuudenaloista kehitettyyn 
ainutlaatuiseen osaamiseen ja 
asiantuntemukseen ja pitkään 
kokemukseen, joka on saatu työskentelystä 
eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten 
sidosryhmien kanssa. Tuen olisi 
pohjauduttava positiivisiin kokemuksiin 
Yritys-Eurooppa -verkostosta, keskitetystä 
asiointipisteestä, jolla parannetaan pk-
yritysten kilpailukykyä ja kehitetään niiden 
liiketoimintaa sisämarkkinoilla ja niiden 
ulkopuolella. Verkostolla on tarkoitus 
jatkaa palvelujen tarjoamista muiden 
unionin ohjelmien, kuten Horisontti 2020 -
ohjelman, puolesta hyödyntämällä näiden 
ohjelmien taloudellisia resursseja. Uusille 
yrittäjille suunnattu mentorijärjestelmä 
olisi myös tarkoitus säilyttää välineenä, 
jolla annetaan uusille yrittäjille tai 
yrittäjyyttä harkitseville mahdollisuus 
hankkia liiketoimintakokemusta 
saattamalla uusi yrittäjä yhteen jonkin 
toisen maan kokeneen yrittäjän kanssa ja 
vahvistamalla näin yrittäjyystaitoja. 
Ohjelmassa olisi pyrittävä kasvattamaan ja 
laajentamaan entisestään maantieteellistä 
kattavuutta ja tarjottava näin yrittäjille 
enemmän tällaisia 
yhteensaattamismahdollisuuksia, tarpeen 
mukaan täydentäen muita unionin 
aloitteita.

(27) Ohjelmasta olisi tarjottava 
tehokasta tukea pk-yrityksille niiden koko 
elinkaaren aikana, ja tätä varten sen 
näkyvyyttä on parannettava pk-yritysten 
keskuudessa, muun muassa uudistamalla 
viestintästrategioita ja vähentämällä 
byrokratiaa. Ohjelman olisi pohjauduttava 
pk-yrityksistä ja teollisuudenaloista 
kehitettyyn ainutlaatuiseen osaamiseen ja 
asiantuntemukseen ja pitkään 
kokemukseen, joka on saatu työskentelystä 
eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten 
sidosryhmien kanssa. Tuen olisi 
pohjauduttava positiivisiin kokemuksiin 
Yritys-Eurooppa -verkostosta, keskitetystä 
asiointipisteestä, jolla parannetaan pk-
yritysten kilpailukykyä ja kehitetään niiden 
liiketoimintaa sisämarkkinoilla ja niiden 
ulkopuolella. Verkostolla on tarkoitus 
jatkaa palvelujen tarjoamista muiden 
unionin ohjelmien, kuten Horisontti 2020 -
ohjelman, puolesta hyödyntämällä näiden 
ohjelmien taloudellisia resursseja. Uusille 
yrittäjille suunnattu mentorijärjestelmä 
olisi myös tarkoitus säilyttää välineenä, 
jolla annetaan uusille yrittäjille tai 
yrittäjyyttä harkitseville mahdollisuus 
hankkia liiketoimintakokemusta 
saattamalla uusi yrittäjä yhteen jonkin 
toisen maan kokeneen yrittäjän kanssa ja 
vahvistamalla näin yrittäjyystaitoja. 
Ohjelmassa olisi pyrittävä kasvattamaan ja 
laajentamaan entisestään maantieteellistä 
kattavuutta ja tarjottava näin yrittäjille 
enemmän tällaisia 
yhteensaattamismahdollisuuksia, tarpeen 
mukaan täydentäen muita unionin 
aloitteita.

Or. en

Tarkistus 114
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Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Klusterit ovat strateginen väline pk-
yritysten kilpailukyvyn ja toiminnan 
laajentamisen tukemiseksi, koska ne 
tarjoavat suotuisan 
liiketoimintaympäristön. 
Yhteisklusterialoitteilla olisi saatava aikaan 
kriittistä massaa pk-yritysten kasvun 
vauhdittamiseksi. Klustereilla yhdistetään 
erikoistuneita ekosysteemejä ja luodaan 
näin pk-yrityksille uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia ja 
integroidaan ne paremmin eurooppalaisiin 
ja globaaleihin strategisiin arvoketjuihin. 
Euroopan klusteriyhteistyöfoorumin 
tukemiin kansainvälisten 
kumppanuusstrategioiden kehittämiseen ja 
yhteistoimien toteuttamiseen olisi 
annettava tukea. Kestävää kumppanuutta 
olisi kannustettava jatkuvalla rahoituksella, 
jos tulos- ja osallistumistavoitteet 
saavutetaan. Suora tuki pk-yrityksille olisi 
kanavoitava klusteriorganisaatioiden kautta 
seuraavissa toimissa: huipputeknologian, 
uusien liiketoimintamallien sekä 
vähähiilisten ja resurssitehokkaiden 
ratkaisujen käyttöönotto, luovuus ja 
suunnittelu, osaamisen kehittäminen, 
taitavien työntekijöiden houkutteleminen, 
yrittäjyyden vauhdittaminen ja 
kansainvälistyminen. Mukaan olisi otettava 
muita pk-yritysten tukeen erikoistuneita 
toimijoita, jotta helpotetaan teollisuuden 
muutosta ja älykkään erikoistumisen 
strategioiden toteuttamista. Ohjelmalla 
olisi näin ollen edistettävä kasvua ja 
luotava yhteyksiä unionin (digitaali-
)innovointikeskittymiin ja 
koheesiopolitiikan ja Euroopan horisontti -
ohjelman puitteissa tehtyihin 
investointeihin. Yhteisvaikutuksia 

(28) Klusterit ovat strateginen väline pk-
yritysten kilpailukyvyn ja toiminnan 
laajentamisen tukemiseksi, koska ne 
tarjoavat suotuisan 
liiketoimintaympäristön. 
Yhteisklusterialoitteilla olisi saatava aikaan 
kriittistä massaa pk-yritysten kasvun 
vauhdittamiseksi. Klustereilla yhdistetään 
erikoistuneita ekosysteemejä ja luodaan 
näin pk-yrityksille uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia ja 
integroidaan ne paremmin eurooppalaisiin 
ja globaaleihin strategisiin arvoketjuihin. 
Euroopan klusteriyhteistyöfoorumin 
tukemiin kansainvälisten 
kumppanuusstrategioiden kehittämiseen ja 
yhteistoimien toteuttamiseen olisi 
annettava tukea. Kestävää kumppanuutta 
olisi kannustettava jatkuvalla rahoituksella, 
jos tulos- ja osallistumistavoitteet 
saavutetaan. Suora tuki pk-yrityksille olisi 
kanavoitava klusteriorganisaatioiden kautta 
seuraavissa toimissa: huipputeknologian, 
uusien liiketoimintamallien sekä 
vähähiilisten ja resurssitehokkaiden 
ratkaisujen käyttöönotto, luovuus ja 
suunnittelu, jotta helpotetaan 
hiilidioksidipäästöttömään talouteen 
siirtymistä vuoteen 2050 mennessä, 
osaamisen kehittäminen, taitavien 
työntekijöiden houkutteleminen, 
yrittäjyyden vauhdittaminen ja 
kansainvälistyminen. Mukaan olisi otettava 
muita pk-yritysten tukeen erikoistuneita 
toimijoita, jotta helpotetaan teollisuuden 
muutosta ja älykkään erikoistumisen 
strategioiden toteuttamista. Ohjelmalla 
olisi näin ollen edistettävä kasvua ja 
luotava yhteyksiä unionin (digitaali-
)innovointikeskittymiin ja 
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Erasmus-ohjelman kanssa voidaan myös 
tutkia.

koheesiopolitiikan ja Euroopan horisontti -
ohjelman puitteissa tehtyihin 
investointeihin. Yhteisvaikutuksia 
Erasmus-ohjelman kanssa voidaan myös 
tutkia.

Or. it

Tarkistus 115
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Luovuus ja innovointi ovat 
ratkaisevan tärkeitä unionin teollisten 
arvoketjujen kilpailukyvyn kannalta. Ne 
toimivat katalysaattoreina teollisuuden 
nykyaikaistamiselle ja edistävät älykästä, 
osallistavaa ja kestävää kasvua. Luovuutta 
ja innovointia ei ole kuitenkaan 
hyödynnetty pk-yrityksissä riittävästi. Sen 
vuoksi ohjelmasta olisi tuettava 
kohdennettuja toimia, verkostoja ja 
kumppanuuksia, joilla edistetään 
luovuuteen pohjautuvaa innovointia koko 
teollisessa arvoketjussa.

(29) Luovuus ja innovointi ovat 
ratkaisevan tärkeitä unionin teollisten 
arvoketjujen kilpailukyvyn kannalta. Ne 
toimivat katalysaattoreina teollisuuden 
nykyaikaistamiselle ja edistävät älykästä, 
osallistavaa ja kestävää kasvua. Luovuutta 
ja innovointia ei ole kuitenkaan 
hyödynnetty pk-yrityksissä riittävästi. Sen 
vuoksi ohjelmasta olisi tuettava 
kohdennettuja toimia, verkostoja ja 
kumppanuuksia, joilla edistetään 
digitalisaatioon ja luovuuteen pohjautuvaa 
innovointia koko yhteiskunnallisessa ja 
teollisessa arvoketjussa.

Or. it

Tarkistus 116
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Eurooppalaisilla standardeilla on 
merkittävä asema sisämarkkinoilla. Ne 

(30) Eurooppalaisilla standardeilla on 
merkittävä asema sisämarkkinoilla. Ne 
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ovat elintärkeitä yritysten, erityisesti pk-
yritysten, kilpailukyvylle. Standardit ovat 
ratkaisevan tärkeä väline myös unionin 
lainsäädännön ja politiikan tukemiseksi 
useilla keskeisillä aloilla, kuten energia, 
ilmastonmuutos, tieto- ja 
viestintäteknologia, resurssien kestävä 
käyttö, innovointi, tuoteturvallisuus, 
kuluttajansuoja, työntekijöiden turvallisuus 
ja työolot sekä ikääntyvä väestö, ja näin 
niiden panos on positiivinen koko 
yhteiskunnan kannalta.

ovat elintärkeitä yritysten, erityisesti pk-
yritysten, kilpailukyvylle. Standardit ovat 
ratkaisevan tärkeä väline myös unionin 
lainsäädännön ja politiikan tavoitteiden
tukemiseksi useilla keskeisillä aloilla, 
kuten energiasiirtymän nopeuttaminen, 
ilmastonmuutoksen torjuminen, 
ympäristönsuojelu, parempi ilmanlaatu,
tieto- ja viestintäteknologia, resurssien 
kestävä käyttö ja kierrätys, innovointi, 
tuoteturvallisuus, kuluttajansuoja, 
työntekijöiden turvallisuus ja työolot sekä 
ikääntyvä väestö, ja näin niiden panos on 
positiivinen koko yhteiskunnan kannalta.

Or. en

Tarkistus 117
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Eurooppalaisilla standardeilla on 
merkittävä asema sisämarkkinoilla. Ne 
ovat elintärkeitä yritysten, erityisesti pk-
yritysten, kilpailukyvylle. Standardit ovat 
ratkaisevan tärkeä väline myös unionin 
lainsäädännön ja politiikan tukemiseksi 
useilla keskeisillä aloilla, kuten energia, 
ilmastonmuutos, tieto- ja 
viestintäteknologia, resurssien kestävä 
käyttö, innovointi, tuoteturvallisuus, 
kuluttajansuoja, työntekijöiden turvallisuus 
ja työolot sekä ikääntyvä väestö, ja näin 
niiden panos on positiivinen koko 
yhteiskunnan kannalta.

(30) Eurooppalaisilla standardeilla on 
merkittävä asema sisämarkkinoilla. Ne 
ovat elintärkeitä yritysten, erityisesti pk-
yritysten, kilpailukyvylle. Standardit ovat 
ratkaisevan tärkeä väline myös unionin 
lainsäädännön ja politiikan tukemiseksi 
useilla keskeisillä aloilla, kuten energia, 
ilmastonmuutos, tieto- ja 
viestintäteknologia, resurssien kestävä 
käyttö, innovointi, tuoteturvallisuus, 
kuluttajansuoja, työntekijöiden turvallisuus 
ja työolot sekä ikääntyvä väestö, ja näin 
niiden panos on positiivinen koko 
yhteiskunnan kannalta. Kokemus on 
kuitenkin osoittanut, että standardien 
laatimista on nopeutettava ja sen oikea-
aikaisuutta on parannettava ja olisi 
ponnisteltava enemmän, jotta kuluttajien, 
ympäristön ja työntekijöiden etuja 
edustavat heikommat sidosryhmät 
saataisiin mukaan.



AM\1168945FI.docx 69/161 PE629.777v02-00

FI

Or. en

Tarkistus 118
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Hyvin toimiva yhteinen
tilinpäätösraportointikehys on olennaisen 
tärkeä sisämarkkinoiden, 
pääomamarkkinoiden tehokkaan 
toiminnan sekä yhdentyneiden 
rahoituspalvelumarkkinoiden 
toteuttamisen kannalta 
pääomamarkkinaunionin yhteydessä.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 119
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Unioni edistää korkeatasoista 
kuluttajansuojaa, parantaa kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksia ja edistää 
kuluttajien keskeistä asemaa 
sisämarkkinoilla tukemalla ja 
täydentämällä jäsenvaltioiden politiikkaa ja 
pyrkimällä varmistamaan, että kuluttajina 
toimiessaan kansalaiset saavat 
mahdollisimman paljon hyötyä 
sisämarkkinoista ja että heidän 
turvallisuuttaan ja oikeudellisia ja 
taloudellisia etujaan suojellaan 
asianmukaisesti ja konkreettisin toimin. 
Unionin on myös varmistettava, että 
kuluttaja- ja tuoteturvallisuuslainsäädännön 

(36) Unioni edistää korkeatasoista 
kuluttajansuojaa, parantaa kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksia ja edistää 
kuluttajien keskeistä asemaa 
sisämarkkinoilla tukemalla ja 
täydentämällä jäsenvaltioiden politiikkaa ja 
pyrkimällä varmistamaan, että kuluttajina 
toimiessaan kansalaiset saavat 
mahdollisimman paljon hyötyä 
sisämarkkinoista ja että heidän 
turvallisuuttaan ja oikeudellisia ja 
taloudellisia etujaan suojellaan 
asianmukaisesti ja konkreettisin toimin. 
Unionin on myös varmistettava, että 
kuluttaja- ja tuoteturvallisuuslainsäädännön 
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noudattamista valvotaan asianmukaisesti ja 
yhdenvertaisesti käytännössä ja että 
yrityksillä on tasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla, 
joilla kilpailu on oikeudenmukaista. 
Lisäksi on syytä antaa kuluttajille 
vaikutusmahdollisuuksia ja kannustaa ja 
avustaa heitä tekemään kestäviä valintoja 
ja edistää näin kestävää ja energia- ja 
resurssitehokasta taloutta ja kiertotaloutta.

noudattamista valvotaan asianmukaisesti ja 
yhdenvertaisesti käytännössä ja että 
yrityksillä on tasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla, 
joilla kilpailu on oikeudenmukaista. 
Lisäksi on syytä antaa kuluttajille 
vaikutusmahdollisuuksia ja kannustaa ja 
avustaa heitä tekemään kestäviä ja tietoon 
perustuvia valintoja ja edistää näin 
kestävää ja energia- ja resurssitehokasta 
taloutta ja kiertotaloutta.

Or. en

Tarkistus 120
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Unioni edistää korkeatasoista 
kuluttajansuojaa, parantaa kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksia ja edistää 
kuluttajien keskeistä asemaa 
sisämarkkinoilla tukemalla ja 
täydentämällä jäsenvaltioiden politiikkaa ja 
pyrkimällä varmistamaan, että kuluttajina 
toimiessaan kansalaiset saavat 
mahdollisimman paljon hyötyä 
sisämarkkinoista ja että heidän 
turvallisuuttaan ja oikeudellisia ja 
taloudellisia etujaan suojellaan 
asianmukaisesti ja konkreettisin toimin. 
Unionin on myös varmistettava, että 
kuluttaja- ja tuoteturvallisuuslainsäädännön 
noudattamista valvotaan asianmukaisesti ja 
yhdenvertaisesti käytännössä ja että 
yrityksillä on tasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla, 
joilla kilpailu on oikeudenmukaista. 
Lisäksi on syytä antaa kuluttajille 
vaikutusmahdollisuuksia ja kannustaa ja 
avustaa heitä tekemään kestäviä valintoja 

(36) Unioni edistää korkeatasoista 
kuluttajansuojaa, parantaa kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksia ja edistää 
kuluttajien keskeistä asemaa 
sisämarkkinoilla tukemalla ja 
täydentämällä jäsenvaltioiden politiikkaa ja 
pyrkimällä varmistamaan, että kuluttajina 
ja tuottajakuluttajina toimiessaan 
kansalaiset saavat mahdollisimman paljon 
hyötyä sisämarkkinoista ja että heidän 
turvallisuuttaan ja oikeudellisia ja 
taloudellisia etujaan suojellaan 
asianmukaisesti ja konkreettisin toimin. 
Unionin on myös varmistettava, että 
kuluttaja- ja tuoteturvallisuuslainsäädännön 
noudattamista valvotaan asianmukaisesti ja 
yhdenvertaisesti käytännössä ja että 
yrityksillä on tasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla, 
joilla kilpailu on oikeudenmukaista. 
Lisäksi on syytä antaa kuluttajille 
vaikutusmahdollisuuksia ja kannustaa ja 
avustaa heitä tekemään kestäviä valintoja 
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ja edistää näin kestävää ja energia- ja 
resurssitehokasta taloutta ja kiertotaloutta.

ja edistää näin kestävää ja energia- ja 
resurssitehokasta taloutta ja kiertotaloutta.

Or. it

Tarkistus 121
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Kiertotalouden toteutuminen 
edellyttää kaikkien sidosryhmien panosta 
paitsi osallistumalla tavaroiden 
suunnitteluun ja myyntiin myös 
kannustamalla liiketoiminnan muutoksia 
innovatiivisilla kuluttajien odotuksiin 
vastaavilla liiketoimintamalleilla ja 
tuotteiden käyttöön, uudelleenkäyttöön ja 
jakamiseen suuntautuvilla 
kulutusmalleilla. Tällä tavoin 
pidennetään tuotteiden käyttöikää ja 
luodaan kilpailukykyisiä, pitkäikäisiä ja 
kestäviä tuotteita. Ohjelman olisi pyrittävä 
tukemaan kuluttajia ja tarjoamaan heille 
mahdollisuus tehdä kestäviä valintoja 
parantamalla sellaisten tietojen 
saatavuutta, jotka koskevat tuotteiden 
odotettua käyttöikää, kestävyyttä ja 
korjattavuutta ja joiden avulla kuluttajat 
voivat tehdä tarpeidensa, odotustensa ja 
mieltymystensä mukaisia valintoja, sekä 
parantamalla kuluttajien suojaa 
tapauksissa, joissa tuotteet hajoavat 
nopeasti, eli niin kutsuttua ”suunniteltua 
vanhenemista” koskevissa tapauksissa.

Or. en

Tarkistus 122
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Rajatylittäviä rikkomuksia, 
mukaan lukien digitaalisessa 
toimintaympäristössä tapahtuvat 
rikkomukset, koskevien 
täytäntöönpanotoimien tehottomuus 
antaa elinkeinonharjoittajille 
mahdollisuuden välttää ne 
sijoittautumalla toisaalle unionin 
alueella. Se johtaa myös kilpailun 
vääristymiseen joko asianomaisen 
elinkeinonharjoittajan kotimaassa tai 
verkossa tai verkon ulkopuolella yli 
rajojen toimivien lainkuuliaisten 
elinkeinonharjoittajien kannalta ja 
aiheuttaa siten suoraan vahinkoa 
kuluttajille ja heikentää kuluttajien 
luottamusta rajatylittäviin liiketoimiin ja 
sisämarkkinoihin.

Or. en

Tarkistus 123
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Ohjelmalla olisi myös pyrittävää 
lisäämään kuluttajien, yritysten, 
kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten 
tietoa unionin kuluttajia ja turvallisuutta 
koskevasta lainsäädännöstä ja parantamaan 
kuluttajien ja kuluttajia edustavien 
organisaatioiden vaikutusmahdollisuuksia 
kansallisella ja unionin tasolla erityisesti 
tukemalla Euroopan kuluttajaliittoa 
(BEUC), joka on vakiintunut ja 
tunnustettu kansalaisjärjestö, joka 
edustaa kuluttajien etuja kaikkeen asiaan 
kuuluvaan unionin politiikkaan nähden, 
sekä eurooppalaista standardointiasioiden 

(37) Ohjelmalla olisi myös pyrittävää 
lisäämään kuluttajien, yritysten, 
kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten 
tietoa unionin kuluttajia ja turvallisuutta 
koskevasta lainsäädännöstä ja parantamaan 
kuluttajien ja kuluttajia edustavien 
organisaatioiden vaikutusmahdollisuuksia 
kansallisella ja unionin tasolla erityisesti 
tukemalla kuluttajajärjestöjä. Tässä 
erityishuomiota olisi kiinnitettävä uusiin 
markkinatarpeisiin, jotka liittyvät kestävän 
kulutuksen edistämiseen ja talouden 
digitalisaatiosta tai uusien kulutusmallien 
ja liiketoimintamallien kehittämisestä 
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kuluttajajärjestöä (ANEC), joka edustaa 
kuluttajien etuja 
standardointikysymyksissä. Tässä 
erityishuomiota olisi kiinnitettävä uusiin 
markkinatarpeisiin, jotka liittyvät kestävän 
kulutuksen edistämiseen ja talouden 
digitalisaatiosta tai uusien kulutusmallien 
ja liiketoimintamallien kehittämisestä 
syntyvien haavoittuvuuksien ja haasteiden 
estämiseen. Ohjelmasta olisi tuettava 
markkinoihin, poliittisiin haasteisiin ja 
esiin nouseviin ongelmiin ja 
käyttäytymismuotoihin liittyvien tietojen 
kehittämistä sekä kuluttajia koskevien 
unionin tulostaulujen julkaisemista.

syntyvien haavoittuvuuksien ja haasteiden 
estämiseen. Ohjelmasta olisi tuettava 
markkinoihin, poliittisiin haasteisiin ja 
esiin nouseviin ongelmiin ja 
käyttäytymismuotoihin liittyvien tietojen 
kehittämistä sekä kuluttajia koskevien 
unionin tulostaulujen julkaisemista.

Or. sk

Tarkistus 124
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Ohjelmalla olisi myös pyrittävää 
lisäämään kuluttajien, yritysten, 
kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten 
tietoa unionin kuluttajia ja turvallisuutta 
koskevasta lainsäädännöstä ja parantamaan 
kuluttajien ja kuluttajia edustavien 
organisaatioiden vaikutusmahdollisuuksia 
kansallisella ja unionin tasolla erityisesti 
tukemalla Euroopan kuluttajaliittoa 
(BEUC), joka on vakiintunut ja tunnustettu 
kansalaisjärjestö, joka edustaa kuluttajien 
etuja kaikkeen asiaan kuuluvaan unionin 
politiikkaan nähden, sekä eurooppalaista 
standardointiasioiden kuluttajajärjestöä 
(ANEC), joka edustaa kuluttajien etuja 
standardointikysymyksissä. Tässä 
erityishuomiota olisi kiinnitettävä uusiin 
markkinatarpeisiin, jotka liittyvät kestävän 
kulutuksen edistämiseen ja talouden 
digitalisaatiosta tai uusien kulutusmallien 
ja liiketoimintamallien kehittämisestä 

(37) Ohjelmalla olisi myös pyrittävää 
lisäämään kuluttajien, yritysten, 
kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten 
tietoa unionin kuluttajia ja turvallisuutta 
koskevasta lainsäädännöstä ja parantamaan 
kuluttajien ja kuluttajia edustavien 
organisaatioiden vaikutusmahdollisuuksia 
kansallisella ja unionin tasolla erityisesti 
tukemalla Euroopan kuluttajaliittoa 
(BEUC), joka on vakiintunut ja tunnustettu 
kansalaisjärjestö, joka edustaa kuluttajien 
etuja kaikkeen asiaan kuuluvaan unionin 
politiikkaan nähden, sekä eurooppalaista 
standardointiasioiden kuluttajajärjestöä 
(ANEC), joka edustaa kuluttajien etuja 
standardointikysymyksissä. Tässä 
erityishuomiota olisi kiinnitettävä uusiin 
markkinatarpeisiin, jotka liittyvät kestävän 
kulutuksen edistämiseen, erityisesti 
toimiin, joilla puututaan tuotteiden 
suunniteltua vanhenemista koskevaan 



PE629.777v02-00 74/161 AM\1168945FI.docx

FI

syntyvien haavoittuvuuksien ja haasteiden 
estämiseen. Ohjelmasta olisi tuettava 
markkinoihin, poliittisiin haasteisiin ja 
esiin nouseviin ongelmiin ja 
käyttäytymismuotoihin liittyvien tietojen 
kehittämistä sekä kuluttajia koskevien 
unionin tulostaulujen julkaisemista.

kysymykseen, ja talouden digitalisaatiosta 
tai uusien kulutusmallien ja 
liiketoimintamallien kehittämisestä 
syntyvien haavoittuvuuksien ja haasteiden 
estämiseen. Ohjelmasta olisi tuettava 
markkinoihin, poliittisiin haasteisiin ja 
esiin nouseviin ongelmiin ja 
käyttäytymismuotoihin liittyvien tietojen 
kehittämistä sekä kuluttajia koskevien 
unionin tulostaulujen julkaisemista.

Or. en

Tarkistus 125
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Ohjelmalla olisi myös pyrittävää 
lisäämään kuluttajien, yritysten, 
kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten 
tietoa unionin kuluttajia ja turvallisuutta 
koskevasta lainsäädännöstä ja parantamaan 
kuluttajien ja kuluttajia edustavien 
organisaatioiden vaikutusmahdollisuuksia 
kansallisella ja unionin tasolla erityisesti 
tukemalla Euroopan kuluttajaliittoa 
(BEUC), joka on vakiintunut ja tunnustettu 
kansalaisjärjestö, joka edustaa kuluttajien 
etuja kaikkeen asiaan kuuluvaan unionin 
politiikkaan nähden, sekä eurooppalaista 
standardointiasioiden kuluttajajärjestöä 
(ANEC), joka edustaa kuluttajien etuja 
standardointikysymyksissä. Tässä 
erityishuomiota olisi kiinnitettävä uusiin 
markkinatarpeisiin, jotka liittyvät kestävän 
kulutuksen edistämiseen ja talouden 
digitalisaatiosta tai uusien kulutusmallien 
ja liiketoimintamallien kehittämisestä 
syntyvien haavoittuvuuksien ja haasteiden 
estämiseen. Ohjelmasta olisi tuettava 
markkinoihin, poliittisiin haasteisiin ja 

(37) Ohjelmalla olisi myös pyrittävää 
lisäämään kuluttajien, yritysten, 
kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten 
tietoa unionin kuluttajia ja turvallisuutta 
koskevasta lainsäädännöstä ja parantamaan 
kuluttajien ja kuluttajia edustavien 
organisaatioiden vaikutusmahdollisuuksia 
kansallisella ja unionin tasolla erityisesti 
tukemalla Euroopan kuluttajaliittoa 
(BEUC), joka on vakiintunut ja tunnustettu 
kansalaisjärjestö, joka edustaa kuluttajien 
etuja kaikkeen asiaan kuuluvaan unionin 
politiikkaan nähden, sekä eurooppalaista 
standardointiasioiden kuluttajajärjestöä 
(ANEC), joka edustaa kuluttajien etuja 
standardointikysymyksissä. Tässä 
erityishuomiota olisi kiinnitettävä uusiin 
markkinatarpeisiin, jotka liittyvät kestävän 
kulutuksen edistämiseen ja talouden 
digitalisaatiosta tai uusien kulutusmallien 
ja liiketoimintamallien, kuten 
yhteistyötalouden ja yhteiskunnallisten 
yritysten, kehittämisestä syntyvien 
haavoittuvuuksien ja haasteiden 



AM\1168945FI.docx 75/161 PE629.777v02-00

FI

esiin nouseviin ongelmiin ja 
käyttäytymismuotoihin liittyvien tietojen 
kehittämistä sekä kuluttajia koskevien 
unionin tulostaulujen julkaisemista.

estämiseen. Ohjelmasta olisi tuettava 
markkinoihin, poliittisiin haasteisiin ja 
esiin nouseviin ongelmiin ja 
käyttäytymismuotoihin liittyvien kattavien
tietojen kehittämistä sekä kuluttajia 
koskevien unionin tulostaulujen 
julkaisemista.

Or. it

Tarkistus 126
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Ohjelmalla olisi myös pyrittävää 
lisäämään kuluttajien, yritysten, 
kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten 
tietoa unionin kuluttajia ja turvallisuutta 
koskevasta lainsäädännöstä ja parantamaan 
kuluttajien ja kuluttajia edustavien 
organisaatioiden vaikutusmahdollisuuksia 
kansallisella ja unionin tasolla erityisesti 
tukemalla Euroopan kuluttajaliittoa 
(BEUC), joka on vakiintunut ja tunnustettu 
kansalaisjärjestö, joka edustaa kuluttajien 
etuja kaikkeen asiaan kuuluvaan unionin 
politiikkaan nähden, sekä eurooppalaista 
standardointiasioiden kuluttajajärjestöä 
(ANEC), joka edustaa kuluttajien etuja 
standardointikysymyksissä. Tässä 
erityishuomiota olisi kiinnitettävä uusiin 
markkinatarpeisiin, jotka liittyvät kestävän 
kulutuksen edistämiseen ja talouden 
digitalisaatiosta tai uusien kulutusmallien 
ja liiketoimintamallien kehittämisestä 
syntyvien haavoittuvuuksien ja haasteiden 
estämiseen. Ohjelmasta olisi tuettava 
markkinoihin, poliittisiin haasteisiin ja 
esiin nouseviin ongelmiin ja 
käyttäytymismuotoihin liittyvien tietojen 
kehittämistä sekä kuluttajia koskevien 
unionin tulostaulujen julkaisemista.

(37) Ohjelmalla olisi myös pyrittävää 
lisäämään kuluttajien, yritysten, 
kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten 
tietoa unionin kuluttajia ja turvallisuutta 
koskevasta lainsäädännöstä ja parantamaan 
kuluttajien ja kuluttajia edustavien 
organisaatioiden vaikutusmahdollisuuksia 
kansallisella ja unionin tasolla erityisesti 
tukemalla Euroopan kuluttajaliittoa 
(BEUC), joka on vakiintunut ja tunnustettu 
kansalaisjärjestö, joka edustaa kuluttajien 
etuja kaikkeen asiaan kuuluvaan unionin 
politiikkaan nähden, sekä eurooppalaista 
standardointiasioiden kuluttajajärjestöä 
(ANEC), joka edustaa kuluttajien etuja 
standardointikysymyksissä. Tässä 
erityishuomiota olisi kiinnitettävä uusiin 
markkinatarpeisiin, jotka liittyvät kestävän 
kulutuksen edistämiseen ja talouden 
digitalisaatiosta tai uusien kulutusmallien 
ja liiketoimintamallien kehittämisestä 
syntyvien haavoittuvuuksien ja haasteiden 
estämiseen. Ohjelmasta olisi tuettava koko 
unionin alueen markkinoihin ja 
laatuvaatimuksiin, poliittisiin haasteisiin 
ja esiin nouseviin ongelmiin ja 
käyttäytymismuotoihin liittyvien tietojen 
kehittämistä sekä kuluttajia koskevien 
unionin tulostaulujen julkaisemista.
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Or. en

Tarkistus 127
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Ohjelmasta olisi tuettava kansallisia 
toimivaltaisia viranomaisia, mukaan 
luettuna tuoteturvallisuuden seurannasta 
vastaavat viranomaiset, jotka tekevät 
yhteistyötä erityisesti vaarallisia 
kulutustuotteita koskevan EU:n nopean 
hälytysjärjestelmän kautta. Ohjelmasta 
olisi myös tuettava Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY58 ja 
asetuksen (EY) N:o 765/2008 
noudattamisen valvontaa kuluttajansuojan 
ja tuoteturvallisuuden osalta sekä 
kuluttajansuoja-asioiden 
yhteistyöverkoston toimintaa ja 
kansainvälistä yhteistyötä kolmansien 
maiden ja unionin asianomaisten 
viranomaisten välillä. Ohjelmalla olisi 
myös pyrittävä varmistamaan, että kaikilla 
kuluttajilla ja kauppiailla on mahdollisuus 
käyttää laadukasta tuomioistuinten 
ulkopuolista riidanratkaisua ja 
verkkovälitteistä riidanratkaisua ja saada 
tietoja muutoksenhakumahdollisuuksista.

(38) Ohjelmasta olisi tuettava kansallisia 
toimivaltaisia viranomaisia, mukaan 
luettuna tuoteturvallisuuden seurannasta 
vastaavat viranomaiset, jotka tekevät 
yhteistyötä erityisesti vaarallisia 
kulutustuotteita koskevan EU:n nopean 
hälytysjärjestelmän kautta. Ohjelmasta 
olisi myös tuettava Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY58 ja 
asetuksen (EY) N:o 765/2008 
noudattamisen valvontaa kuluttajansuojan 
ja tuoteturvallisuuden osalta sekä 
kuluttajansuoja-asioiden 
yhteistyöverkoston toimintaa ja 
kansainvälistä yhteistyötä kolmansien 
maiden ja unionin asianomaisten 
viranomaisten välillä. Ohjelmalla olisi 
myös edistettävä kuluttajien oikeuksia 
koskevia tiedotuskampanjoita, erityisesti 
tuotteiden ja palvelujen ostamiseen sekä 
petosten ja sopimattomien kaupallisten 
menettelyjen esiintymiseen liittyen myös 
pyrittävä varmistamaan, että kaikilla 
kuluttajilla ja kauppiailla on mahdollisuus 
osallistua ryhmäkanteeseen sekä käyttää 
laadukasta tuomioistuinten ulkopuolista 
riidanratkaisua ja verkkovälitteistä 
riidanratkaisua ja saada tietoja 
muutoksenhakumahdollisuuksista.

Or. it
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Perustelu

Usein kuluttajat eivät ole tietoisia oikeuksistaan ja mahdollisuudestaan osallistua 
ryhmäkanteeseen ja käyttää tuomioistuinten ulkopuolisia riitojenratkaisujärjestelmiä.

Tarkistus 128
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Ohjelmasta olisi tuettava kansallisia 
toimivaltaisia viranomaisia, mukaan 
luettuna tuoteturvallisuuden seurannasta 
vastaavat viranomaiset, jotka tekevät 
yhteistyötä erityisesti vaarallisia 
kulutustuotteita koskevan EU:n nopean 
hälytysjärjestelmän kautta. Ohjelmasta 
olisi myös tuettava Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY58 ja 
asetuksen (EY) N:o 765/2008 
noudattamisen valvontaa kuluttajansuojan 
ja tuoteturvallisuuden osalta sekä 
kuluttajansuoja-asioiden 
yhteistyöverkoston toimintaa ja 
kansainvälistä yhteistyötä kolmansien 
maiden ja unionin asianomaisten 
viranomaisten välillä. Ohjelmalla olisi 
myös pyrittävä varmistamaan, että kaikilla 
kuluttajilla ja kauppiailla on mahdollisuus 
käyttää laadukasta tuomioistuinten 
ulkopuolista riidanratkaisua ja 
verkkovälitteistä riidanratkaisua ja saada 
tietoja muutoksenhakumahdollisuuksista.

(38) Ohjelmasta olisi tuettava kansallisia 
toimivaltaisia viranomaisia, mukaan 
luettuna tuoteturvallisuuden seurannasta 
vastaavat viranomaiset, jotka tekevät 
yhteistyötä erityisesti vaarallisia 
kulutustuotteita koskevan EU:n nopean 
hälytysjärjestelmän kautta. Ohjelmasta 
olisi myös tuettava Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY58 ja 
asetuksen (EY) N:o 765/2008 
noudattamisen valvontaa kuluttajansuojan 
ja tuoteturvallisuuden osalta sekä 
kuluttajansuoja-asioiden 
yhteistyöverkoston toimintaa ja 
kansainvälistä yhteistyötä kolmansien 
maiden ja unionin asianomaisten 
viranomaisten välillä. Ohjelmalla olisi 
myös pyrittävä varmistamaan, että kaikilla 
kuluttajilla ja kauppiailla on mahdollisuus 
käyttää laadukasta tuomioistuinten 
ulkopuolista riidanratkaisua ja 
verkkovälitteistä riidanratkaisua ja saada 
tietoja muutoksenhakumahdollisuuksista
alhaisimmin kustannuksin.

_________________ _________________

58 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä 
joulukuuta 2001, yleisestä 
tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 
15.1.2002, s. 4).

58 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä 
joulukuuta 2001, yleisestä 
tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 
15.1.2002, s. 4).

Or. ro
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Tarkistus 129
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Unionin kuluttaja- ja 
markkinointilainsäädäntöä koskevassa 
toimivuustarkastuksessa, jonka komissio 
teki toukokuussa 2017, tuli esiin, että 
sääntöjen noudattamista on valvottava 
paremmin ja muutoksenhakua helpotettava, 
jos kuluttajille on aiheutunut vahinkoa 
kuluttajalainsäädännön rikkomisesta. 
Tämän seurauksena komissio hyväksyi 
huhtikuussa 2018 Kuluttajat vahvempaan 
asemaan -toimenpidepaketin, jolla muun 
muassa varmistetaan kuluttajien 
yhdenvertainen kohtelu sisämarkkinoilla 
siltä osin kuin on kyse laatueroista, 
jäsenvaltioiden vahvemmasta 
valvontakapasiteetista, vahvemmasta 
tuoteturvallisuudesta, laajemmasta 
kansainvälisestä yhteistyöstä ja uusista 
muutoksenhakumahdollisuuksista etenkin 
oikeutettujen yksikköjen nostamien 
edustajakanteiden kautta. Ohjelmasta olisi 
pyrittävä tukemaan kuluttajapolitiikkaa, 
jolla lisätään kuluttajaorganisaatioiden ja 
kuluttajansuojaviranomaisten tietoa, 
kehitetään niiden valmiuksia ja vaihdetaan 
hyviä toimintatapoja niiden välillä, 
kehitetään verkostoitumista ja 
markkinatietojen käyttöä sekä vahvistetaan 
näyttöpohjaa sisämarkkinoiden toiminnasta 
kuluttajien kannalta ja 
tietotekniikkajärjestelmien ja 
viestintävälineiden toiminnasta.

(40) Unionin kuluttaja- ja 
markkinointilainsäädäntöä koskevassa 
toimivuustarkastuksessa, jonka komissio 
teki toukokuussa 2017, tuli esiin, että 
sääntöjen noudattamista on valvottava 
paremmin ja muutoksenhakua helpotettava, 
jos kuluttajille on aiheutunut vahinkoa 
kuluttajalainsäädännön rikkomisesta. 
Tämän seurauksena komissio hyväksyi 
huhtikuussa 2018 Kuluttajat vahvempaan 
asemaan -toimenpidepaketin, jolla muun 
muassa varmistetaan kuluttajien 
yhdenvertainen kohtelu sisämarkkinoilla 
siltä osin kuin on kyse laatueroista, 
jäsenvaltioiden vahvemmasta 
valvontakapasiteetista, vahvemmasta 
tuoteturvallisuudesta, myös tehokkaiden, 
oikeasuhteisten ja varoittavien 
seuraamusten avulla, laajemmasta 
kansainvälisestä yhteistyöstä ja uusista 
muutoksenhakumahdollisuuksista etenkin 
oikeutettujen yksikköjen nostamien 
edustajakanteiden kautta, ja jotta 
päivitetään säännöt digitaaliaikaan 
velvoittamalla alustoja, joilla myydään tai 
vaihdetaan tuotteita ja palveluja, 
toimimaan entistä avoimemmin kuluttajia 
kohtaan eräiden keskeisten tietojen osalta. 
Ohjelmasta olisi pyrittävä tukemaan 
kuluttajapolitiikkaa, jolla lisätään 
kuluttajaorganisaatioiden ja 
kuluttajansuojaviranomaisten tietoa, 
kehitetään niiden valmiuksia ja vaihdetaan 
hyviä toimintatapoja niiden välillä, 
kehitetään verkostoitumista ja 
markkinatietojen käyttöä sekä vahvistetaan 
näyttöpohjaa sisämarkkinoiden toiminnasta 
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kuluttajien kannalta ja 
tietotekniikkajärjestelmien ja 
viestintävälineiden toiminnasta.

Or. it

Tarkistus 130
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Kansalaisiin vaikuttaa erityisen 
paljon rahoituspalvelumarkkinoiden 
toiminta. Rahoituspalvelut ovat 
sisämarkkinoiden keskeinen osatekijä, ja 
ne edellyttävät vankkoja sääntely- ja 
valvontapuitteita, joilla varmistetaan 
rahoitusvakauden ja kestävän talouden 
lisäksi myös korkeatasoinen suoja 
kuluttajille ja muille rahoituspalvelujen 
loppukäyttäjille, muun muassa 
vähittäissijoittajille, säästäjille, 
vakuutuksenottajille, 
eläkerahastosäästäjille ja edunsaajille, 
yksittäisille osakkeenomistajille, 
lainanottajille sekä pk-yrityksille. On 
tärkeää vahvistaa niiden valmiuksia 
osallistua politiikan laatimiseen 
rahoitusalalla.

(41) Kansalaisiin vaikuttaa erityisen 
paljon rahoituspalvelumarkkinoiden 
toiminta. Rahoituspalvelut ovat 
sisämarkkinoiden keskeinen osatekijä, ja
ne edellyttävät vankkoja sääntely- ja 
valvontapuitteita, joilla varmistetaan 
ympäristö-, yhteiskunta- ja 
hallintotapatekijät tehokkaasti huomioon 
ottaen rahoitusvakauden ja kestävän 
talouden lisäksi myös korkeatasoinen suoja 
kuluttajille ja muille rahoituspalvelujen 
loppukäyttäjille, muun muassa 
vähittäissijoittajille, säästäjille, 
vakuutuksenottajille, 
eläkerahastosäästäjille ja edunsaajille, 
yksittäisille osakkeenomistajille, 
lainanottajille sekä pk-yrityksille. On 
tärkeää vahvistaa niiden valmiuksia 
osallistua politiikan laatimiseen 
rahoitusalalla.

Or. en

Tarkistus 131
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(41) Kansalaisiin vaikuttaa erityisen 
paljon rahoituspalvelumarkkinoiden 
toiminta. Rahoituspalvelut ovat 
sisämarkkinoiden keskeinen osatekijä, ja 
ne edellyttävät vankkoja sääntely- ja 
valvontapuitteita, joilla varmistetaan 
rahoitusvakauden ja kestävän talouden 
lisäksi myös korkeatasoinen suoja 
kuluttajille ja muille rahoituspalvelujen 
loppukäyttäjille, muun muassa 
vähittäissijoittajille, säästäjille, 
vakuutuksenottajille, 
eläkerahastosäästäjille ja edunsaajille, 
yksittäisille osakkeenomistajille, 
lainanottajille sekä pk-yrityksille. On 
tärkeää vahvistaa niiden valmiuksia 
osallistua politiikan laatimiseen 
rahoitusalalla.

(41) Kansalaisiin vaikuttaa erityisen 
paljon rahoituspalvelumarkkinoiden 
toiminta. Rahoituspalvelut ovat 
sisämarkkinoiden keskeinen osatekijä, ja 
ne edellyttävät vankkoja sääntely- ja 
valvontapuitteita, joilla varmistetaan 
rahoitusvakauden ja kestävän talouden 
lisäksi myös korkeatasoinen suoja 
kuluttajille ja muille rahoituspalvelujen 
loppukäyttäjille, muun muassa 
vähittäissijoittajille, säästäjille, 
vakuutuksenottajille, 
eläkerahastosäästäjille ja edunsaajille, 
yksittäisille osakkeenomistajille, 
lainanottajille sekä pk-yrityksille. On 
tärkeää vahvistaa niiden valmiuksia 
osallistua politiikan laatimiseen 
rahoitusalalla ja ymmärtää sen kehitystä.

Or. it

Tarkistus 132
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Terveyden korkeatasoinen suojelu 
koko elintarvikeketjussa on välttämätöntä, 
jotta sisämarkkinat toimisivat tehokkaasti. 
Turvallinen ja kestävä elintarvikkeiden 
toimitusketju on ennakkoedellytys 
yhteiskunnan ja sisämarkkinoiden 
kannalta. Valtioiden rajat ylittävät terveys-
ja elintarvikekriisit vaikeuttavat 
sisämarkkinoiden toimintaa rajoittamalla 
henkilöiden ja tavaroiden liikkuvuutta ja 
aiheuttamalla häiriöitä tuotantoon.

(44) Terveyden korkeatasoinen suojelu 
koko elintarvikeketjussa on välttämätöntä, 
jotta sisämarkkinat toimisivat tehokkaasti 
ja sujuvasti. Turvallinen ja kestävä 
elintarvikkeiden toimitusketju on 
ennakkoedellytys yhteiskunnan ja 
sisämarkkinoiden kannalta. Valtioiden rajat 
ylittävät terveys- ja elintarvikekriisit 
vaikeuttavat sisämarkkinoiden toimintaa 
rajoittamalla henkilöiden ja tavaroiden 
liikkuvuutta ja aiheuttamalla häiriöitä 
tuotantoon. Rajat ylittävien terveyskriisien 
ja elintarvikekriisien ehkäisemisen olisi 
oltava erittäin tärkeää, ja sen vuoksi 
ohjelmasta olisi tuettava konkreettisia 
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toimia, kuten kiireellisten toimenpiteiden 
käyttöönottoa kriisitilanteissa ja eläinten 
ja kasvien terveyteen vaikuttavissa 
odottamattomissa tilanteissa.

Or. en

Tarkistus 133
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Unionin lainsäädännön 
yleistavoitteena elintarvikeketjun alalla on 
myötävaikuttaa ihmisten, eläinten ja 
kasvien terveyden korkeaan tasoon 
elintarvikeketjussa, tukea eläinten 
hyvinvoinnin kohentamista, 
myötävaikuttaa kuluttajansuojan, 
kuluttajatiedotuksen ja ympäristönsuojelun 
korkeaan tasoon, myös luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseen, 
parantamalla samalla Euroopan elintarvike-
ja rehutuotannon kestävyyttä, lisäämällä 
laatustandardeja koko unionissa, 
vahvistamalla unionin elintarvike- ja 
rehuteollisuuden kilpailukykyä ja 
edistämällä uusien työpaikkojen luomista.

(45) Unionin lainsäädännön 
yleistavoitteena elintarvikeketjun alalla on 
myötävaikuttaa ihmisten, eläinten ja 
kasvien terveyden korkeaan tasoon 
elintarvikeketjussa, taata eläinten 
hyvinvointi, myötävaikuttaa 
kuluttajansuojan, kuluttajatiedotuksen ja 
ympäristönsuojelun korkeaan tasoon, myös 
luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, 
parantamalla samalla Euroopan elintarvike-
ja rehutuotannon kestävyyttä, lisäämällä 
laatustandardeja koko unionissa, 
vahvistamalla unionin elintarvike- ja 
rehuteollisuuden kilpailukykyä ja 
edistämällä uusien työpaikkojen luomista.

Or. en

Tarkistus 134
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Unionin lainsäädännön 
yleistavoitteena elintarvikeketjun alalla on 
myötävaikuttaa ihmisten, eläinten ja 

(45) Unionin lainsäädännön 
yleistavoitteena elintarvikeketjun alalla on 
myötävaikuttaa ihmisten, eläinten ja 
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kasvien terveyden korkeaan tasoon 
elintarvikeketjussa, tukea eläinten 
hyvinvoinnin kohentamista, 
myötävaikuttaa kuluttajansuojan, 
kuluttajatiedotuksen ja ympäristönsuojelun 
korkeaan tasoon, myös luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseen, 
parantamalla samalla Euroopan elintarvike-
ja rehutuotannon kestävyyttä, lisäämällä 
laatustandardeja koko unionissa, 
vahvistamalla unionin elintarvike- ja 
rehuteollisuuden kilpailukykyä ja 
edistämällä uusien työpaikkojen luomista.

kasvien terveyden korkeaan tasoon 
elintarvikeketjussa, tukea eläinten 
hyvinvoinnin kohentamista, 
myötävaikuttaa kuluttajansuojan, 
kuluttajatiedotuksen ja ympäristönsuojelun 
korkeaan tasoon, myös luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseen, 
parantamalla samalla Euroopan elintarvike-
ja rehutuotannon kestävyyttä, lisäämällä 
laatustandardeja koko unionissa, 
vahvistamalla unionin elintarvike- ja 
rehuteollisuuden kilpailukykyä ja 
edistämällä uusien työpaikkojen luomista. 
Jotta voidaan välttää päällekkäisyys 
asiaan liittyvien unionin ohjelmien ja 
toimien kanssa ja koska eläinten 
hyvinvointi, elintarvikkeiden haaskauksen 
torjunta ja torjunta-aineiden vastuullinen 
käyttö ovat yhteisen maatalouspolitiikan 
uusia tavoitteita, ne eivät kuulu tämän 
asetuksen soveltamisalaan.

Or. sk

Perustelu

Viď napríklad recitál 17, 21, článok 6 ods. 1 písm. i) (Špecifické ciele), článok 28 ods. 5 písm. 
b) návrhu Komisie COM(2018) 392 final Nariadenia, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce 
sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho 
poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 
rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013.

Tarkistus 135
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Unionin lainsäädännön 
yleistavoitteena elintarvikeketjun alalla on 
myötävaikuttaa ihmisten, eläinten ja 
kasvien terveyden korkeaan tasoon 
elintarvikeketjussa, tukea eläinten 

(45) Unionin lainsäädännön 
yleistavoitteena elintarvikeketjun alalla on 
myötävaikuttaa ihmisten, eläinten ja 
kasvien terveyden korkeaan tasoon 
elintarvikeketjussa, tukea eläinten 
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hyvinvoinnin kohentamista, 
myötävaikuttaa kuluttajansuojan, 
kuluttajatiedotuksen ja ympäristönsuojelun 
korkeaan tasoon, myös luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseen, 
parantamalla samalla Euroopan elintarvike-
ja rehutuotannon kestävyyttä, lisäämällä 
laatustandardeja koko unionissa, 
vahvistamalla unionin elintarvike- ja 
rehuteollisuuden kilpailukykyä ja 
edistämällä uusien työpaikkojen luomista.

hyvinvoinnin kohentamista, 
myötävaikuttaa kuluttajansuojan, 
kuluttajatiedotuksen ja ympäristönsuojelun 
korkeaan tasoon, myös luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseen, 
parantamalla samalla Euroopan elintarvike-
ja rehutuotannon kestävyyttä, lisäämällä 
laatustandardeja ja torjumalla tuotteiden 
laatueroja koko unionissa, vahvistamalla 
unionin elintarvike- ja rehuteollisuuden 
kilpailukykyä ja edistämällä uusien 
työpaikkojen luomista.

Or. en

Tarkistus 136
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Unionin lainsäädännön 
yleistavoitteena elintarvikeketjun alalla on 
myötävaikuttaa ihmisten, eläinten ja 
kasvien terveyden korkeaan tasoon 
elintarvikeketjussa, tukea eläinten 
hyvinvoinnin kohentamista, 
myötävaikuttaa kuluttajansuojan, 
kuluttajatiedotuksen ja ympäristönsuojelun 
korkeaan tasoon, myös luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseen, 
parantamalla samalla Euroopan elintarvike-
ja rehutuotannon kestävyyttä, lisäämällä 
laatustandardeja koko unionissa, 
vahvistamalla unionin elintarvike- ja 
rehuteollisuuden kilpailukykyä ja 
edistämällä uusien työpaikkojen luomista.

(45) Unionin lainsäädännön 
yleistavoitteena elintarvikeketjun alalla on 
myötävaikuttaa ihmisten, eläinten ja 
kasvien terveyden korkeaan tasoon 
elintarvikeketjussa, tukea eläinten 
hyvinvoinnin kohentamista, 
myötävaikuttaa kuluttajansuojan, 
kuluttajatiedotuksen ja ympäristönsuojelun 
korkeaan tasoon, myös luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseen, 
parantamalla samalla Euroopan elintarvike-
ja rehutuotannon kestävyyttä, lisäämällä 
laatustandardeja koko unionissa, 
vahvistamalla unionin elintarvike- ja 
rehuteollisuuden kilpailukykyä ja 
tuotteiden laatua ja edistämällä uusien 
työpaikkojen luomista.

Or. it
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Tarkistus 137
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Kun otetaan huomioon ihmisten, 
eläinten ja kasvien terveyden korkeaa tasoa 
koko elintarvikeketjussa koskevien toimien 
erityisluonne, tässä asetuksessa on 
säädettävä erityisistä kelpoisuusperusteista, 
jotka koskevat avustusten myöntämistä ja 
julkisten hankintojen käyttämistä. 
Erityisesti poiketen siitä, mitä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, 
Euratom)61, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 
säädetään ja säädetystä 
taannehtivuuskiellon periaatteesta poiketen 
kiireellisten toimenpiteiden kustannusten 
olisi kiireellisen ja ennalta arvaamattoman 
luonteensa vuoksi oltava avustuskelpoisia 
ja sisällettävä myös kustannukset, jotka 
ovat syntyneet taudin tai kasvintuhoojan 
epäillystä esiintymisestä, kunhan 
esiintyminen vahvistetaan myöhemmin ja 
siitä ilmoitetaan komissiolle. Sen jälkeen, 
kun komissio on allekirjoittanut 
oikeudelliset sitoumukset ja arvioinut 
jäsenvaltioiden toimittamat maksupyynnöt, 
sen olisi tehtävä vastaavat 
talousarviositoumukset ja maksettava 
avustuskelpoiset kustannukset. Myös 
sellaisista suojatoimenpiteistä aiheutuvien 
kustannusten olisi oltava avustuskelpoisia, 
jotka on toteutettu tilanteessa, jossa 
kolmannen maan tai jäsenvaltion alueella 
tai merentakaisissa maissa ja 
merentakaisilla alueilla esiintyy tai leviää 
tiettyjä eläintauteja tai zoonooseja, jotka 
uhkaavat välittömästi unionin 
terveystilannetta, samoin kuin sellaisista 
suojatoimenpiteistä tai muista aiheellisista 
toimista aiheutuvien kustannusten, jotka on 
toteutettu unionin kasvien terveystilanteen 
tueksi.

(46) Kun otetaan huomioon ihmisten, 
eläinten ja kasvien terveyden korkeaa tasoa 
koko elintarvikeketjussa koskevien toimien 
erityisluonne, tässä asetuksessa on 
säädettävä erityisistä kelpoisuusperusteista, 
jotka koskevat avustusten myöntämistä ja 
julkisten hankintojen käyttämistä. 
Erityisesti poiketen siitä, mitä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, 
Euratom)61, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 
säädetään ja säädetystä 
taannehtivuuskiellon periaatteesta poiketen 
kiireellisten toimenpiteiden kustannusten 
olisi kiireellisen ja ennalta arvaamattoman 
luonteensa vuoksi oltava avustuskelpoisia 
ja sisällettävä myös kustannukset, jotka 
ovat syntyneet taudin tai kasvintuhoojan 
epäillystä esiintymisestä, kunhan 
esiintyminen vahvistetaan myöhemmin ja 
siitä ilmoitetaan komissiolle. Sen jälkeen, 
kun komissio on allekirjoittanut 
oikeudelliset sitoumukset ja arvioinut 
jäsenvaltioiden toimittamat maksupyynnöt, 
sen olisi tehtävä vastaavat 
talousarviositoumukset ja maksettava 
avustuskelpoiset kustannukset. Jos 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä 
elintarvikeketjussa uhkaavien 
hätätilanteiden voidaan todeta johtuvan 
tietyistä unionin käytännöistä, on 
ryhdyttävä toimenpiteisiin kyseisten 
käytäntöjen tarkistamiseksi. Myös 
sellaisista suojatoimenpiteistä aiheutuvien 
kustannusten olisi oltava avustuskelpoisia, 
jotka on toteutettu tilanteessa, jossa 
kolmannen maan tai jäsenvaltion alueella 
tai merentakaisissa maissa ja 
merentakaisilla alueilla esiintyy tai leviää 
tiettyjä eläintauteja tai zoonooseja, jotka 
uhkaavat välittömästi unionin 
terveystilannetta, samoin kuin sellaisista 
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suojatoimenpiteistä tai muista aiheellisista 
toimista aiheutuvien kustannusten, jotka on 
toteutettu unionin kasvien terveystilanteen 
tueksi.

Or. en

Tarkistus 138
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Kun otetaan huomioon ihmisten, 
eläinten ja kasvien terveyden korkeaa tasoa 
koko elintarvikeketjussa koskevien toimien 
erityisluonne, tässä asetuksessa on 
säädettävä erityisistä kelpoisuusperusteista, 
jotka koskevat avustusten myöntämistä ja 
julkisten hankintojen käyttämistä. 
Erityisesti poiketen siitä, mitä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 61 asetuksessa 
(EU, Euratom), jäljempänä 
’varainhoitoasetus’61, säädetään ja 
säädetystä taannehtivuuskiellon 
periaatteesta poiketen kiireellisten 
toimenpiteiden kustannusten olisi 
kiireellisen ja ennalta arvaamattoman 
luonteensa vuoksi oltava avustuskelpoisia 
ja sisällettävä myös kustannukset, jotka 
ovat syntyneet taudin tai kasvintuhoojan 
epäillystä esiintymisestä, kunhan 
esiintyminen vahvistetaan myöhemmin ja 
siitä ilmoitetaan komissiolle. Sen jälkeen, 
kun komissio on allekirjoittanut 
oikeudelliset sitoumukset ja arvioinut 
jäsenvaltioiden toimittamat maksupyynnöt, 
sen olisi tehtävä vastaavat 
talousarviositoumukset ja maksettava 
avustuskelpoiset kustannukset. Myös 
sellaisista suojatoimenpiteistä aiheutuvien 
kustannusten olisi oltava avustuskelpoisia, 
jotka on toteutettu tilanteessa, jossa 
kolmannen maan tai jäsenvaltion alueella 
tai merentakaisissa maissa ja 

(46) Kun otetaan huomioon ihmisten, 
eläinten ja kasvien terveyden korkeaa tasoa 
koko elintarvikeketjussa koskevien toimien 
erityisluonne, tässä asetuksessa on 
säädettävä erityisistä kelpoisuusperusteista, 
jotka koskevat avustusten myöntämistä ja 
julkisten hankintojen käyttämistä. 
Erityisesti poiketen siitä, mitä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 61 asetuksessa 
(EU, Euratom), jäljempänä 
’varainhoitoasetus’61, säädetään ja 
säädetystä taannehtivuuskiellon 
periaatteesta poiketen kiireellisten 
toimenpiteiden kustannusten olisi 
kiireellisen ja ennalta arvaamattoman 
luonteensa vuoksi oltava avustuskelpoisia 
ja sisällettävä myös kustannukset, jotka 
ovat syntyneet taudin tai kasvintuhoojan 
epäillystä esiintymisestä, kunhan 
esiintyminen vahvistetaan myöhemmin ja 
siitä ilmoitetaan komissiolle. Sen jälkeen, 
kun komissio on allekirjoittanut 
oikeudelliset sitoumukset ja arvioinut 
jäsenvaltioiden toimittamat maksupyynnöt, 
sen olisi tehtävä vastaavat 
talousarviositoumukset ja maksettava 
avustuskelpoiset kustannukset. Myös 
sellaisista suojatoimenpiteistä aiheutuvien 
kustannusten olisi oltava avustuskelpoisia, 
jotka on toteutettu tilanteessa, jossa 
kolmannen maan tai jäsenvaltion alueella 
tai merentakaisissa maissa ja 
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merentakaisilla alueilla esiintyy tai leviää 
tiettyjä eläintauteja tai zoonooseja, jotka 
uhkaavat välittömästi unionin 
terveystilannetta, samoin kuin sellaisista 
suojatoimenpiteistä tai muista aiheellisista 
toimista aiheutuvien kustannusten, jotka on 
toteutettu unionin kasvien terveystilanteen 
tueksi.

merentakaisilla alueilla esiintyy tai leviää 
tiettyjä eläintauteja tai zoonooseja, jotka 
uhkaavat välittömästi unionin 
terveystilannetta, samoin kuin sellaisista 
suojatoimenpiteistä tai muista aiheellisista 
toimista aiheutuvien kustannusten, jotka on 
toteutettu unionin kasvien terveystilanteen 
tueksi.

_________________ _________________

61 [lisätään] 61 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 
18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) 
N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, 
(EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) 
N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) 
N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 
541/2014/EU muuttamisesta sekä 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
kumoamisesta.

Or. sk

Tarkistus 139
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Jäsenvaltioiden suorittama 
virallinen valvonta on olennainen väline 
valvottaessa ja seurattaessa, että 
asiaankuuluvat unionin vaatimukset 
pannaan täytäntöön, niitä noudatetaan ja 
niiden noudattamista valvotaan. Virallisten 
valvontajärjestelmien vaikuttavuus ja 
tehokkuus ovat erittäin tärkeitä pidettäessä 
yllä ihmisten, eläinten ja kasvien 
turvallisuuden korkeaa tasoa koko 
elintarvikeketjussa ja varmistettaessa 
samalla ympäristönsuojelun ja eläinten 
hyvinvoinnin korkea taso. Tällaisiin 

(47) Koska elintarvikeketjun 
globalisoituminen vain yltyy,
jäsenvaltioiden suorittama virallinen 
valvonta on varsinkin tällä hetkellä
olennainen väline valvottaessa ja 
seurattaessa, että asiaankuuluvat unionin 
vaatimukset pannaan täytäntöön, niitä 
noudatetaan ja niiden noudattamista 
valvotaan etenkin tuontielintarvikkeiden 
osalta. Virallisten valvontajärjestelmien 
vaikuttavuus ja tehokkuus ovat erittäin 
tärkeitä pidettäessä yllä ihmisten, eläinten 
ja kasvien turvallisuuden korkeaa tasoa 
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valvontatoimenpiteisiin olisi voitava saada 
unionin rahoitustukea. Etenkin unionin 
vertailulaboratorioille olisi voitava
myöntää rahoitusosuus, jotta niille voidaan 
myöntää tukea kustannuksiin, jotka 
aiheutuvat komission hyväksymien 
työohjelmien toteuttamisesta. Koska 
virallisen valvonnan vaikuttavuus riippuu 
myös siitä, onko valvontaviranomaisilla 
käytettävissään unionin lainsäädännön 
asianmukaisesti tuntevaa, hyvin 
koulutettua henkilöstöä, unionin olisi 
lisäksi voitava osallistua toimivaltaisten 
viranomaisten järjestämän, tällaisen 
henkilöstön koulutuksen ja vaihto-
ohjelmien rahoitukseen.

koko elintarvikeketjussa sekä kuluttajien 
luottamusta, ja varmistettaessa samalla 
ympäristönsuojelun ja eläinten 
hyvinvoinnin korkea taso. Tällaisiin 
valvontatoimenpiteisiin olisi voitava saada 
unionin rahoitustukea. Etenkin unionin 
vertailulaboratorioille olisi voitava 
myöntää rahoitusosuus, jotta niille voidaan 
myöntää tukea kustannuksiin, jotka 
aiheutuvat komission hyväksymien 
työohjelmien toteuttamisesta. Koska 
virallisen valvonnan vaikuttavuus riippuu 
myös siitä, onko valvontaviranomaisilla 
käytettävissään unionin lainsäädännön 
asianmukaisesti tuntevaa, hyvin 
koulutettua henkilöstöä, unionin olisi 
lisäksi voitava osallistua toimivaltaisten 
viranomaisten järjestämän, tällaisen 
henkilöstön koulutuksen ja vaihto-
ohjelmien rahoitukseen.

Or. en

Tarkistus 140
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Jäsenvaltioiden suorittama 
virallinen valvonta on olennainen väline 
valvottaessa ja seurattaessa, että 
asiaankuuluvat unionin vaatimukset 
pannaan täytäntöön, niitä noudatetaan ja 
niiden noudattamista valvotaan. Virallisten 
valvontajärjestelmien vaikuttavuus ja 
tehokkuus ovat erittäin tärkeitä pidettäessä 
yllä ihmisten, eläinten ja kasvien 
turvallisuuden korkeaa tasoa koko 
elintarvikeketjussa ja varmistettaessa 
samalla ympäristönsuojelun ja eläinten 
hyvinvoinnin korkea taso. Tällaisiin 
valvontatoimenpiteisiin olisi voitava saada 
unionin rahoitustukea. Etenkin unionin 
vertailulaboratorioille olisi voitava 

(47) Jäsenvaltioiden suorittama 
virallinen valvonta on olennainen väline 
valvottaessa ja seurattaessa, että 
asiaankuuluvat unionin vaatimukset 
pannaan täytäntöön, niitä noudatetaan ja 
niiden noudattamista valvotaan. Virallisten 
valvontajärjestelmien vaikuttavuus ja 
tehokkuus ovat erittäin tärkeitä pidettäessä 
yllä ihmisten, eläinten ja kasvien 
turvallisuuden korkeaa tasoa koko 
elintarvikeketjussa ja varmistettaessa 
samalla ympäristönsuojelun ja eläinten 
hyvinvoinnin korkea taso. Tällaisiin 
valvontatoimenpiteisiin olisi voitava saada 
unionin rahoitustukea, erityisesti siltä osin, 
kun ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä 
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myöntää rahoitusosuus, jotta niille voidaan 
myöntää tukea kustannuksiin, jotka 
aiheutuvat komission hyväksymien 
työohjelmien toteuttamisesta. Koska 
virallisen valvonnan vaikuttavuus riippuu 
myös siitä, onko valvontaviranomaisilla 
käytettävissään unionin lainsäädännön 
asianmukaisesti tuntevaa, hyvin 
koulutettua henkilöstöä, unionin olisi 
lisäksi voitava osallistua toimivaltaisten 
viranomaisten järjestämän, tällaisen 
henkilöstön koulutuksen ja vaihto-
ohjelmien rahoitukseen.

ja turvallisuutta koskevan unionin 
lainsäädännön noudattaminen on 
edelleen puutteellista, kuten elävien 
eläinten kuljetuksen kohdalla. Etenkin 
unionin vertailulaboratorioille olisi voitava 
myöntää rahoitusosuus, jotta niille voidaan 
myöntää tukea kustannuksiin, jotka 
aiheutuvat komission hyväksymien 
työohjelmien toteuttamisesta. Koska 
virallisen valvonnan vaikuttavuus riippuu 
myös siitä, onko valvontaviranomaisilla 
käytettävissään unionin lainsäädännön 
asianmukaisesti tuntevaa, hyvin 
koulutettua henkilöstöä, unionin olisi 
lisäksi voitava osallistua toimivaltaisten 
viranomaisten järjestämän, tällaisen 
henkilöstön koulutuksen ja vaihto-
ohjelmien rahoitukseen.

Or. en

Tarkistus 141
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Jäsenvaltioiden suorittama 
virallinen valvonta on olennainen väline 
valvottaessa ja seurattaessa, että 
asiaankuuluvat unionin vaatimukset 
pannaan täytäntöön, niitä noudatetaan ja 
niiden noudattamista valvotaan. Virallisten 
valvontajärjestelmien vaikuttavuus ja 
tehokkuus ovat erittäin tärkeitä pidettäessä 
yllä ihmisten, eläinten ja kasvien 
turvallisuuden korkeaa tasoa koko 
elintarvikeketjussa ja varmistettaessa 
samalla ympäristönsuojelun ja eläinten 
hyvinvoinnin korkea taso. Tällaisiin 
valvontatoimenpiteisiin olisi voitava saada 
unionin rahoitustukea. Etenkin unionin 
vertailulaboratorioille olisi voitava 

(47) Jäsenvaltioiden suorittama 
virallinen valvonta on olennainen väline 
valvottaessa ja seurattaessa, että 
asiaankuuluvat unionin vaatimukset 
pannaan täytäntöön, niitä noudatetaan ja 
niiden noudattamista valvotaan. Virallisten 
valvontajärjestelmien vaikuttavuus ja 
tehokkuus ovat erittäin tärkeitä pidettäessä 
yllä ihmisten, eläinten ja kasvien 
turvallisuuden korkeaa tasoa koko 
elintarvikeketjussa ja varmistettaessa 
samalla ympäristönsuojelun ja eläinten 
hyvinvoinnin korkea taso, myös 
teollisuusprosessien alkupäässä, 
seuraamalla ympäristöön liittyvien 
taustatekijöiden vaikutusta ihmisten ja 
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myöntää rahoitusosuus, jotta niille voidaan 
myöntää tukea kustannuksiin, jotka 
aiheutuvat komission hyväksymien 
työohjelmien toteuttamisesta. Koska 
virallisen valvonnan vaikuttavuus riippuu 
myös siitä, onko valvontaviranomaisilla 
käytettävissään unionin lainsäädännön 
asianmukaisesti tuntevaa, hyvin 
koulutettua henkilöstöä, unionin olisi 
lisäksi voitava osallistua toimivaltaisten 
viranomaisten järjestämän, tällaisen 
henkilöstön koulutuksen ja vaihto-
ohjelmien rahoitukseen.

eläinten terveyteen sekä 
elintarvikeketjuun ja rajoittamalla se 
minimiin. Tällaisiin 
valvontatoimenpiteisiin olisi voitava saada 
unionin rahoitustukea. Etenkin unionin 
vertailulaboratorioille olisi voitava 
myöntää rahoitusosuus, jotta niille voidaan 
myöntää tukea kustannuksiin, jotka 
aiheutuvat komission hyväksymien 
työohjelmien toteuttamisesta. Koska 
virallisen valvonnan vaikuttavuus riippuu 
myös siitä, onko valvontaviranomaisilla 
käytettävissään unionin lainsäädännön 
asianmukaisesti tuntevaa, hyvin 
koulutettua henkilöstöä, unionin olisi 
lisäksi voitava osallistua toimivaltaisten 
viranomaisten järjestämän, tällaisen 
henkilöstön koulutuksen ja vaihto-
ohjelmien rahoitukseen.

Or. it

Perustelu

On aiheellista valvoa ympäristöön liittyvien taustatekijöiden tasoa. WHO:n määritelmän 
mukaan ne ovat fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia tekijöitä, jotka vaikuttavat
elintarvikealaan sekä eläinten ja ihmisten terveyteen.

Tarkistus 142
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Jäsenvaltioiden suorittama 
virallinen valvonta on olennainen väline 
valvottaessa ja seurattaessa, että 
asiaankuuluvat unionin vaatimukset 
pannaan täytäntöön, niitä noudatetaan ja 
niiden noudattamista valvotaan. Virallisten 
valvontajärjestelmien vaikuttavuus ja 
tehokkuus ovat erittäin tärkeitä pidettäessä 
yllä ihmisten, eläinten ja kasvien 
turvallisuuden korkeaa tasoa koko 
elintarvikeketjussa ja varmistettaessa 

(47) Jäsenvaltioiden suorittama 
virallinen valvonta on olennainen väline 
valvottaessa ja seurattaessa, että 
asiaankuuluvat unionin vaatimukset 
pannaan täytäntöön, niitä noudatetaan ja 
niiden noudattamista valvotaan. Virallisten 
valvontajärjestelmien vaikuttavuus ja 
tehokkuus ovat erittäin tärkeitä pidettäessä 
yllä ihmisten, eläinten ja kasvien 
turvallisuuden korkeaa tasoa koko 
elintarvikeketjussa ja varmistettaessa 
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samalla ympäristönsuojelun ja eläinten 
hyvinvoinnin korkea taso. Tällaisiin 
valvontatoimenpiteisiin olisi voitava saada 
unionin rahoitustukea. Etenkin unionin 
vertailulaboratorioille olisi voitava 
myöntää rahoitusosuus, jotta niille voidaan 
myöntää tukea kustannuksiin, jotka 
aiheutuvat komission hyväksymien 
työohjelmien toteuttamisesta. Koska 
virallisen valvonnan vaikuttavuus riippuu 
myös siitä, onko valvontaviranomaisilla 
käytettävissään unionin lainsäädännön 
asianmukaisesti tuntevaa, hyvin 
koulutettua henkilöstöä, unionin olisi 
lisäksi voitava osallistua toimivaltaisten 
viranomaisten järjestämän, tällaisen 
henkilöstön koulutuksen ja vaihto-
ohjelmien rahoitukseen.

samalla ympäristönsuojelun ja eläinten 
hyvinvoinnin korkea taso. Tällaisiin 
valvontatoimenpiteisiin olisi voitava saada 
unionin rahoitustukea. Etenkin unionin 
vertailulaboratorioille olisi voitava 
myöntää rahoitusosuus, jotta niille voidaan 
myöntää tukea kustannuksiin, jotka 
aiheutuvat komission hyväksymien 
työohjelmien toteuttamisesta. Koska 
virallisen valvonnan vaikuttavuus riippuu 
myös siitä, onko valvontaviranomaisilla 
käytettävissään unionin lainsäädännön 
asianmukaisesti tuntevaa, hyvin 
koulutettua henkilöstöä, unionin olisi 
lisäksi voitava osallistua toimivaltaisten 
viranomaisten järjestämän, tällaisen 
henkilöstön koulutuksen ja vaihto-
ohjelmien rahoitukseen. Näitä 
valvontatoimia olisi mieluiten rahoitettava 
jäsenvaltioiden talousarviosta.

Or. sk

Tarkistus 143
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) On tärkeää, että ilmastonmuutosta 
torjutaan Pariisin sopimuksen ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden toteuttamista 
koskevien EU:n sitoumusten mukaisesti, 
mistä syystä ohjelmalla olisi edistettävä 
ilmastotoimien valtavirtaistamista, ja 
yleisenä tavoitteena on, että unionin 
talousarviomenoista 25 prosentilla 
tuettaisiin ilmastotavoitteita Ohjelman 
valmistelun ja toteutuksen aikana 
määritellään olennaisia toimia, ja niitä 
arvioidaan uudelleen asianmukaisten 
arviointi- ja tarkasteluprosessien 
yhteydessä

(53) Pariisin sopimuksen ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden toteuttamista 
koskevien EU:n sitoumusten mukaisen 
ilmastonmuutoksen torjumisen 
merkityksen pitäisi näkyä seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä, ja
ohjelmalla olisi sen vuoksi edistettävä 
ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen 
yleisen tavoitteen saavuttamista, että 
unionin talousarviomenoista 50 prosentilla 
tuettaisiin ilmastotavoitteita, jotta 
saavutetaan hiilipäästötön yhteiskunta 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä. 
Ohjelman valmistelun ja toteutuksen 
aikana määritellään olennaisia toimia, ja 
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niitä arvioidaan uudelleen asianmukaisten 
arviointi- ja tarkasteluprosessien 
yhteydessä

Or. en

Tarkistus 144
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Euroopan talousalueesta tehdyssä 
sopimuksessa määrätään yhteistyöstä 
ohjelman soveltamisalaan kuuluvilla aloilla 
unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä 
Euroopan talousalueeseen kuuluvien 
Euroopan vapaakauppaliiton maiden 
välillä. Olisi myös säädettävä siitä, että 
ohjelmaan voivat osallistua muut maat, 
etenkin unionin naapurimaat sekä unionin 
jäsenyyttä hakevat maat, ehdokasmaat sekä 
liittymässä olevat maat. Lisäksi ohjelmaan 
voi osallistua Sveitsi yhteistyöstä 
tilastoalalla tehdyssä Euroopan unionin ja 
Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa 
määrättyjen ehtojen 64 mukaisesti.

(55) Euroopan talousalueesta tehdyssä 
sopimuksessa määrätään yhteistyöstä 
ohjelman soveltamisalaan kuuluvilla aloilla 
unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä 
Euroopan talousalueeseen kuuluvien 
Euroopan vapaakauppaliiton maiden 
välillä. Olisi myös säädettävä siitä, että 
ohjelmaan voivat osallistua muut maat, 
myös unionin naapurimaat sekä unionin 
jäsenyyttä hakevat maat, ehdokasmaat sekä 
liittymässä olevat maat edellyttäen, että ne 
noudattavat unionin perussopimuksiin 
sisältyviä periaatteita ja arvoja. Lisäksi 
ohjelmaan voi osallistua Sveitsi 
yhteistyöstä tilastoalalla tehdyssä Euroopan 
unionin ja Sveitsin valaliiton välisessä 
sopimuksessa määrättyjen ehtojen 64

mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 145
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(58) Edeltävien ohjelmien ja 
budjettikohtien nojalla toteutetut toimet 
ovat osoittautuneet asianmukaisiksi, ja ne 
olisi pidettävä voimassa. Ohjelmalla 
käyttöön otettavilla uusilla toimilla 
pyritään vahvistamaan erityisesti 
sisämarkkinoiden toimintaa. Jotta ohjelman 
toteuttamista voitaisiin yksinkertaistaa ja 
joustavoittaa ja näin saavuttaa paremmin 
sen tavoitteet, toimet olisi määriteltävä 
vain yleisinä luokkina. Ohjelmaan olisi 
sisällytettävä myös luettelot ohjeellisista 
toimista, jotka koskevat erityistavoitteita 
kilpailukyvyn alalla, tai erityistoimista, 
jotka johtuvat sääntelyvaatimuksista, 
esimerkiksi standardoinnin, 
elintarvikeketjun sääntelyn ja Euroopan 
tilastojen alalla.

(58) Edeltävien ohjelmien ja 
budjettikohtien nojalla toteutetut toimet 
ovat osoittautuneet asianmukaisiksi, ja ne 
olisi pidettävä voimassa, kun taas 
riittämättömiksi osoittautuneet toimet 
lopetetaan. Ohjelmalla käyttöön otettavilla 
uusilla toimilla pyritään vahvistamaan 
erityisesti sisämarkkinoiden toimintaa. 
Jotta ohjelman toteuttamista voitaisiin 
yksinkertaistaa ja joustavoittaa ja näin 
saavuttaa paremmin sen tavoitteet, toimet 
olisi määriteltävä vain yleisinä luokkina. 
Ohjelmaan olisi sisällytettävä myös 
luettelot ohjeellisista toimista, jotka 
koskevat erityistavoitteita kilpailukyvyn, 
kuluttajansuojan tai markkinavalvonnan
alalla, tai erityistoimista, jotka johtuvat 
sääntelyvaatimuksista, esimerkiksi 
standardoinnin, elintarvikeketjun sääntelyn 
ja Euroopan tilastojen alalla.

Or. en

Tarkistus 146
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti Tarkistus

(64) Ohjelmalla olisi edistettävä 
yhteisvaikutuksia ja vältettävä 
päällekkäisyydet asiaan liittyvien unionin 
ohjelmien ja toimien kanssa. Tämän 
ohjelman mukaisilla toimilla olisi 
täydennettävä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) […]67 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) […]68 perustettujen tulli-
ja Fiscalis-ohjelmien toimia, joilla myös on 
tarkoitus tukea ja parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa.

(64) Tämän ohjelman mukaisilla 
toimilla olisi täydennettävä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
[…]67 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) […]68

perustettujen tulli- ja Fiscalis-ohjelmien 
toimia, joilla myös on tarkoitus tukea ja 
parantaa sisämarkkinoiden toimintaa.

_________________ _________________

67 COM(2018) 442 final. 67 COM(2018) 442 final.
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68 COM(2018) 443 final. 68 COM(2018) 443 final.

Or. sk

Perustelu

Poistettu osa siirretään johdanto-osan 5 kappaleeseen, jossa se on asianmukaisempi, koska 
johdanto-osan 64 kappale koskee erityisesti kahta erityisohjelmaa, ja koko ohjelman yleisenä 
periaatteena pitäisi olla samanlaisten tavoitteiden rahoittamista koskevien päällekkäisyyksien 
poistaminen.

Tarkistus 147
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti Tarkistus

(70) Elintarvikeketjuun liittyviä toimia, 
kuten eläinlääkintä- ja 
kasvinsuojelutoimenpiteitä eläinten ja 
kasvien terveyteen liittyvien kriisien 
tapauksessa, voitaisiin täydentää Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
[...]78 perustettuihin unionin yhteisen 
maatalouspolitiikan ohjelmiin kuuluvilla 
markkinapohjaisilla toimilla.

(70) Elintarvikeketjuun liittyviä toimia, 
kuten eläinlääkintä- ja 
kasvinsuojelutoimenpiteitä eläinten ja 
kasvien terveyteen liittyvien kriisien 
tapauksessa, voitaisiin täydentää Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
[...]78 perustettuihin unionin yhteisen 
maatalouspolitiikan ohjelmiin kuuluvilla 
markkinapohjaisilla toimilla sekä toimilla, 
joiden tarkoituksena on valvoa ja torjua 
ympäristöön liittyvien taustatekijöiden 
tasoa.

Or. it

Tarkistus 148
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 72 kappale

Komission teksti Tarkistus

(72) Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa hyväksyä 

(72) Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa asettaa EU:n 
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työohjelmia, joilla toteutetaan ihmisten, 
eläinten ja kasvien terveyden korkeaa tasoa 
edistävät toimet koko elintarvikeketjussa. 
Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/201179 mukaisesti.

lisäarvotestin perusteet, määrittää 
käytettyjen varojen tehokkuus ja hyväksyä 
työohjelmia, joilla toteutetaan ihmisten, 
eläinten ja kasvien terveyden korkeaa tasoa 
edistävät toimet koko elintarvikeketjussa. 
Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/201179 mukaisesti.

_________________ _________________

79 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

79 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. sk

Tarkistus 149
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

(73) Tämän asetuksen mukaisen 
rahoituksen muodot ja toteutusmenetelmät 
olisi valittava sen perusteella, miten hyvin 
niillä saavutetaan toimien erityistavoitteet 
ja saavutetaan tuloksia, kun otetaan 
huomioon erityisesti tarkastusten 
kustannukset, hallinnollinen rasitus ja 
oletettu noudattamatta jättämisen riski. 
Tässä olisi harkittava kertakorvausten, 
kiinteämääräisen rahoituksen ja 
yksikkökustannusten käyttämistä sekä 
varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun rahoituksen, joka ei 
perustu toimien kustannuksiin, käyttämistä.

(73) Tämän asetuksen mukaisen 
rahoituksen muodot ja toteutusmenetelmät 
olisi valittava sen perusteella, miten hyvin 
niillä saavutetaan toimien erityistavoitteet 
ja saavutetaan tuloksia, kun otetaan 
huomioon erityisesti tarkastusten 
kustannukset, hallinnollinen rasitus, 
lisäarvo unionille ja oletettu noudattamatta 
jättämisen riski. Tässä olisi harkittava 
kertakorvausten, kiinteämääräisen 
rahoituksen ja yksikkökustannusten 
käyttämistä sekä varainhoitoasetuksen 125 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rahoituksen, 
joka ei perustu toimien kustannuksiin, 
käyttämistä.

Or. sk
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Tarkistus 150
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) Säännöllisen seurannan ja 
raportoinnin varmistamiseksi olisi otettava 
käyttöön alusta lähtien asianmukaiset 
puitteet ohjelman toimien ja tulosten 
seuraamista varten. Seurannan ja 
raportoinnin olisi perustuttava 
indikaattoreihin, joilla mitataan ohjelman 
vaikutuksia ennalta määriteltyihin 
lähtöarvoihin nähden.

(74) Säännöllisen seurannan ja 
raportoinnin varmistamiseksi olisi otettava 
käyttöön alusta lähtien asianmukaiset 
puitteet ohjelman toimien ja tulosten 
seuraamista varten. Seurannan ja 
raportoinnin olisi perustuttava 
indikaattoreihin, joilla mitataan ohjelman 
vaikutuksia ennalta määriteltyihin 
lähtöarvoihin nähden. Ohjelman 
täytäntöönpanosta olisi laadittava 
vuosittain kertomus, jossa esitellään 
saavutettua edistymistä ja suunniteltuja 
toimia, ja kertomus esitetään Euroopan 
parlamentille.

Or. en

Tarkistus 151
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) Säännöllisen seurannan ja 
raportoinnin varmistamiseksi olisi otettava 
käyttöön alusta lähtien asianmukaiset 
puitteet ohjelman toimien ja tulosten
seuraamista varten. Seurannan ja 
raportoinnin olisi perustuttava 
indikaattoreihin, joilla mitataan ohjelman 
vaikutuksia ennalta määriteltyihin 
lähtöarvoihin nähden.

(74) Säännöllisen seurannan ja 
raportoinnin varmistamiseksi olisi otettava 
käyttöön alusta lähtien asianmukaiset 
puitteet ohjelman toimien ja tulosten 
seuraamista varten, myös yksittäisistä 
työohjelmista vastaavien komiteoiden 
kautta. Seurannan ja raportoinnin olisi 
perustuttava indikaattoreihin, joilla 
mitataan ohjelman vaikutuksia ennalta 
määriteltyihin lähtöarvoihin nähden.

Or. it
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Tarkistus 152
Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina Picierno, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(75 a) Tämän asetuksen tiettyjen, muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan nojalla 
säädöksiä, jotka koskevat työohjelmien 
hyväksymistä.

Or. en

Tarkistus 153
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 79 kappale

Komission teksti Tarkistus

(79) Varainhoitoasetuksen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 883/201385, neuvoston 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/9586, 
neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 
2185/9687 ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/193988 mukaisesti unionin 
taloudellisia etuja on suojattava 
oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäiseminen, havaitseminen, 
oikaiseminen ja tutkiminen sekä 
hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai 
virheellisesti käytettyjen varojen 
takaisinperintä ja soveltuvin osin 
hallinnollisten seuraamusten määrääminen. 
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) 
voi erityisesti asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 883/2013 ja asetuksen (Euratom, EY) 

(79) Varainhoitoasetuksen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 883/201385, neuvoston 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/9586, 
neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 
2185/9687 ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/193988 mukaisesti unionin 
taloudellisia etuja on suojattava 
oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäiseminen, havaitseminen, 
oikaiseminen ja tutkiminen sekä 
hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai 
virheellisesti käytettyjen varojen 
takaisinperintä ja soveltuvin osin 
hallinnollisten seuraamusten määrääminen. 
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) 
voi erityisesti asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 883/2013 ja asetuksen (Euratom, EY) 
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N:o 2185/96 nojalla tehdä tutkimuksia, 
joihin sisältyvät myös paikan päällä 
suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, 
selvittääkseen, onko kyse petoksesta, 
lahjonnasta tai muusta laittomasta 
toiminnasta, joka vahingoittaa unionin 
taloudellisia etuja. Euroopan 
syyttäjänvirasto (EPPO) voi asetuksen 
(EU) 2017/1939 nojalla tutkia petoksia ja 
muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa 
unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa 
niiden perusteella syytteitä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2017/137189 mukaisesti. 
Varainhoitoasetuksen mukaan unionin 
rahoitusta saavien henkilöiden ja 
yhteisöjen on toimittava täydessä 
yhteistyössä unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, 
OLAFille, Euroopan syyttäjänvirastolle ja 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle 
tarvittavat valtuudet ja varmistettava, että 
unionin varojen hoitamiseen osallistuvat 
kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat 
oikeudet.

N:o 2185/96 nojalla tehdä tutkimuksia, 
joihin sisältyvät myös paikan päällä 
suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, 
selvittääkseen, onko kyse petoksesta, 
lahjonnasta tai muusta laittomasta 
toiminnasta, joka vahingoittaa unionin 
taloudellisia etuja. Euroopan 
syyttäjänvirasto (EPPO) voi asetuksen 
(EU) 2017/1939 nojalla tutkia osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta petoksia ja muuta 
laitonta toimintaa, joka vahingoittaa 
unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa 
niiden perusteella syytteitä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2017/137189 mukaisesti. 
Varainhoitoasetuksen mukaan unionin 
rahoitusta saavien henkilöiden ja 
yhteisöjen on toimittava täydessä 
yhteistyössä unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, 
OLAFille, tarpeen mukaan EPPOlle ja 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle 
tarvittavat valtuudet ja varmistettava, että 
unionin varojen hoitamiseen osallistuvat 
kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat 
oikeudet.

Or. en

Tarkistus 154
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 80 kappale

Komission teksti Tarkistus

(80) Tähän asetukseen sovelletaan 
horisontaalisia rahoitussääntöjä, jotka 
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
hyväksyvät SEUT-sopimuksen 322 artiklan 
nojalla. Näissä varainhoitoasetukseen 
sisältyvissä säännöissä vahvistetaan 
varsinkin menettely, joka koskee 
talousarvion laatimista ja toteuttamista 
käyttäen avustuksia, hankintoja, palkintoja 
ja välillistä toteutusta, sekä säädetään 

(80) Tähän asetukseen sovelletaan 
horisontaalisia rahoitussääntöjä, jotka 
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
hyväksyvät SEUT-sopimuksen 322 artiklan 
nojalla. Näissä varainhoitoasetukseen 
sisältyvissä säännöissä vahvistetaan 
varsinkin menettely, joka koskee 
talousarvion laatimista ja toteuttamista 
käyttäen avustuksia, hankintoja, palkintoja 
ja välillistä toteutusta, sekä säädetään 
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taloushallinnon henkilöstön toiminnan 
valvonnasta. SEUT-sopimuksen 322 
artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt 
koskevat myös unionin talousarvion 
suojelua siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioissa ilmenee 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
liittyviä yleisiä puutteita, koska 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
moitteettoman varainhoidon ja EU:n 
rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön
ennakkoedellytys.

taloushallinnon henkilöstön toiminnan 
valvonnasta.

Or. ro

Tarkistus 155
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 81 kappale

Komission teksti Tarkistus

(81) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) 2016/67990 säännellään 
tähän asetukseen liittyvää jäsenvaltioissa 
tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten valvonnassa. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 45/200191 säännellään tähän asetukseen 
liittyvää komission suorittamaa 
henkilötietojen käsittelyä Euroopan 
tietosuojavaltuutetun valvonnassa. 
Toimivaltaisten viranomaisten 
suorittamassa tietojenvaihdossa tai tietojen 
toimittamisessa olisi noudatettava 
asetuksessa (EU) 2016/679 säädettyjä 
henkilötietojen toimittamista koskevia 
sääntöjä, ja komission suorittamassa 
tietojenvaihdossa tai tietojen 
toimittamisessa olisi noudatettava 
asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjä 
henkilötietojen toimittamista koskevia 
sääntöjä.

(81) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) 2016/67990 säännellään 
tähän asetukseen liittyvää jäsenvaltioissa 
tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten valvonnassa. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 45/200191 säännellään tähän asetukseen 
liittyvää komission suorittamaa 
henkilötietojen käsittelyä Euroopan 
tietosuojavaltuutetun valvonnassa. 
Toimivaltaisten viranomaisten 
suorittamassa tietojenvaihdossa tai tietojen 
toimittamisessa olisi noudatettava 
asetuksessa (EU) 2016/679 säädettyjä 
henkilötietojen toimittamista koskevia 
sääntöjä ja asetuksen XXX [asetus 
yksityisyyden suojasta ja sähköisestä 
viestinnästä], ja komission suorittamassa 
tietojenvaihdossa tai tietojen 
toimittamisessa olisi noudatettava 
asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjä 
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henkilötietojen toimittamista koskevia 
sääntöjä.

Or. it

Perustelu

Yleinen tietosuoja-asetus koskee vain henkilötietoja eikä kata asianmukaisesti muita 
tietotyyppejä, kuten metatietoja, tietovirtoja ja sovelluksiin tallennettuja tietoja, minkä vuoksi 
on myös otettava huomioon parhaillaan keskusteltavana olevaan komission ehdotukseen 
2017/0003(COD) liittyvän sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen noudattaminen.

Tarkistus 156
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 83 kappale

Komission teksti Tarkistus

(83) Ohjelmalla olisi myös varmistettava 
unionin sisämarkkinoita, yritysten, myös 
pk-yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan 
tilastoja koskevien toimien parempi 
näkyvyys ja johdonmukaisuus Euroopan 
kansalaisten, yritysten ja viranomaisten 
kannalta.

(83) Ohjelmalla olisi myös varmistettava 
unionin sisämarkkinoita, yritysten, myös 
pk-yritysten, kilpailukykyä ja kestävyyttä 
ja Euroopan tilastoja koskevien toimien 
parempi näkyvyys ja johdonmukaisuus 
Euroopan kansalaisten, yritysten ja 
viranomaisten kannalta.

Or. en

Tarkistus 157
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 85 kappale

Komission teksti Tarkistus

(85) On aiheellista varmistaa jouheva ja 
keskeytymätön siirtyminen yritysten ja pk-
yritysten kilpailukyvyn, kuluttajansuojan, 
rahoituspalvelujen asiakkaiden ja 
loppukäyttäjien, rahoituspalveluja 
koskevan politiikan laatimisen, 
elintarvikeketjun ja Euroopan tilastojen 
alaa koskevista ohjelmista, jotka on 

(85) On aiheellista varmistaa jouheva ja 
keskeytymätön siirtyminen yritysten ja pk-
yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden, 
kuluttajansuojan, rahoituspalvelujen 
asiakkaiden ja loppukäyttäjien, 
rahoituspalveluja koskevan politiikan 
laatimisen, elintarvikeketjun ja Euroopan 
tilastojen alaa koskevista ohjelmista, jotka 
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perustettu asetuksella (EU) N:o 1287/2013, 
asetuksella (EU) N:o 254/2014, asetuksella 
(EU) 2017/826, asetuksella (EU) N:o 
258/2014, asetuksella (EU) N:o 652/2014 
ja asetuksella (EU) N:o 99/2013, tähän 
ohjelmaan niin, että otetaan huomioon 
etenkin monivuotisten toimenpiteiden 
jatkuvuus ja edeltävien ohjelmien 
onnistumisen arviointi,

on perustettu asetuksella (EU) N:o 
1287/2013, asetuksella (EU) N:o 254/2014, 
asetuksella (EU) 2017/826, asetuksella 
(EU) N:o 258/2014, asetuksella (EU) N:o 
652/2014 ja asetuksella (EU) N:o 99/2013, 
tähän ohjelmaan niin, että otetaan 
huomioon etenkin monivuotisten 
toimenpiteiden jatkuvuus ja edeltävien 
ohjelmien onnistumisen arviointi,

Or. en

Tarkistus 158
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 85 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(85 a) Ohjelmien väli- ja 
loppuarviointiraporteissa on erityisesti 
oltava yksityiskohtaista ja täsmällistä 
tietoa tavoitteiden ja erityistavoitteiden 
saavuttamisesta, tukikelpoisista toimista 
ja ohjelman indikaattoreista sekä 
ohjelmien unionin lisäarvoa koskevien
perusteiden täyttämisestä ja tietoa 
synergioista muiden unionin ohjelmien ja 
toimien kanssa, yhteisistä 
rahoitustoimista ja ohjelman 
täytäntöönpanossa kohdatuista 
vaikeuksista. Komissio laatii ja julkaisee 
samalla kaikista ohjelmasta rahoitetuista 
tai yhteisrahoitetusta hankkeista 
tietokannan, jossa on vapaasti 
noudettavissa olevaa tietoa, jossa 
ilmoitetaan varojen vastaanottaja, 
jäsenvaltio tai muu maa, josta tuensaaja 
tulee, tuensaajalle ohjelmasta 
tosiasiallisesti myönnetyt määrät ja lyhyt 
kuvaus hankkeesta.

Or. sk
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Tarkistus 159
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan ohjelma 
sisämarkkinoiden toiminnan ja yritysten, 
mukaan luettuna mikroyritysten ja pienten 
ja keskisuurten yritysten, kilpailukyvyn 
parantamiseksi sekä puitteet asetuksen 
(EY) N:o 223/2009 13 artiklassa 
tarkoitettujen Euroopan tilastojen 
kehittämisen, tuottamisen ja jakelun 
rahoittamiseksi, jäljempänä ’ohjelma’.

Tällä asetuksella perustetaan ohjelma 
sisämarkkinoiden syventämiseksi ja niiden
toiminnan parantamiseksi tavaroiden, 
palvelujen, pääomien ja henkilöiden 
vapaan liikkuvuuden, kuluttajansuojan, 
markkinavalvonnan, elintarvikeketjun 
sekä yritysten, mukaan luettuna 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten, kilpailukyvyn aloilla sekä 
puitteet asetuksen (EY) N:o 223/2009 
13 artiklassa tarkoitettujen Euroopan 
tilastojen kehittämisen, tuottamisen ja 
jakelun rahoittamiseksi, jäljempänä 
’ohjelma’.

Or. en

Tarkistus 160
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan ohjelma 
sisämarkkinoiden toiminnan ja yritysten, 
mukaan luettuna mikroyritysten ja pienten 
ja keskisuurten yritysten, kilpailukyvyn 
parantamiseksi sekä puitteet asetuksen 
(EY) N:o 223/2009 13 artiklassa 
tarkoitettujen Euroopan tilastojen 
kehittämisen, tuottamisen ja jakelun 
rahoittamiseksi, jäljempänä ’ohjelma’.

Tällä asetuksella perustetaan ohjelma 
sisämarkkinoiden toiminnan 
parantamiseksi, unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanon parantamiseksi ja 
tehostamiseksi, ja standardoinnin, 
kuluttajansuojan ja yritysten, erityisesti
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten, kilpailukyvyn edistämiseksi sekä 
puitteet asetuksen (EY) N:o 223/2009 13 
artiklassa tarkoitettujen Euroopan tilastojen 
kehittämisen, tuottamisen ja jakelun 
rahoittamiseksi, jäljempänä ’ohjelma’.

Or. sk
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Tarkistus 161
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan ohjelma 
sisämarkkinoiden toiminnan ja yritysten, 
mukaan luettuna mikroyritysten ja 
pienten ja keskisuurten yritysten,
kilpailukyvyn parantamiseksi sekä puitteet 
asetuksen (EY) N:o 223/2009 13 artiklassa 
tarkoitettujen Euroopan tilastojen 
kehittämisen, tuottamisen ja jakelun 
rahoittamiseksi, jäljempänä ’ohjelma’.

Tällä asetuksella perustetaan ohjelma 
sisämarkkinoiden toiminnan ja yritysten 
kilpailukyvyn ja kestävyyden
parantamiseksi, kiinnittäen erityistä 
huomiota mikroyritysten ja pienten ja 
keskisuurten yritysten tarpeisiin, sekä 
puitteet asetuksen (EY) N:o 223/2009 
13 artiklassa tarkoitettujen Euroopan 
tilastojen kehittämisen, tuottamisen ja 
jakelun rahoittamiseksi, jäljempänä 
’ohjelma’.

Or. en

Tarkistus 162
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan ohjelma 
sisämarkkinoiden toiminnan ja yritysten, 
mukaan luettuna mikroyritysten ja pienten 
ja keskisuurten yritysten, kilpailukyvyn 
parantamiseksi sekä puitteet asetuksen 
(EY) N:o 223/2009 13 artiklassa 
tarkoitettujen Euroopan tilastojen 
kehittämisen, tuottamisen ja jakelun 
rahoittamiseksi, jäljempänä ’ohjelma’.

Tällä asetuksella perustetaan ohjelma 
sisämarkkinoiden toiminnan ja yritysten, 
erityisesti mikroyritysten ja pienten ja 
keskisuurten yritysten, mukaan lukien 
matkailualan yritykset, kilpailukyvyn 
parantamiseksi sekä puitteet asetuksen 
(EY) N:o 223/2009 13 artiklassa 
tarkoitettujen Euroopan tilastojen 
kehittämisen, tuottamisen ja jakelun 
rahoittamiseksi, jäljempänä ’ohjelma’.

Or. it
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Perustelu

Ohjelma kattaa sisämarkkinoille suunnatun rahoituksen, kilpailun ja pk-yritykset, mutta se ei 
kata selkeästi matkailualan yrityksiä, minkä vuoksi siihen liittyvä budjettikohta puuttuu.

Tarkistus 163
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. ’oikeussubjektilla’ luonnollista 
henkilöä tai kansallisen oikeuden, unionin 
oikeuden tai kansainvälisen oikeuden 
perusteella muodostettua ja tunnustettua 
oikeushenkilöä, jolla on 
oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa 
nimissään käyttää oikeuksia ja jolle 
voidaan asettaa velvoitteita, tai Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 
197 artiklan 2 kohdan c alakohdan 
mukaista yhteisöä, joka ei ole 
oikeushenkilö;

3. ’oikeussubjektilla’ luonnollista 
henkilöä tai kansallisen oikeuden, unionin 
oikeuden tai kansainvälisen oikeuden 
perusteella muodostettua ja tunnustettua 
oikeushenkilöä, jolla on 
oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa 
nimissään käyttää oikeuksia ja jolle 
voidaan asettaa velvoitteita, tai Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) 2018/1046, jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, 197 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan mukaista yhteisöä, joka ei ole 
oikeushenkilö;

Or. sk

Tarkistus 164
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
toimintaa ja suojellaan etenkin
kansalaisia, kuluttajia ja yrityksiä, 
erityisesti mikroyrityksiä ja pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset), ja 
parannetaan niiden
vaikutusmahdollisuuksia valvomalla 
unionin lainsäädännön noudattamista, 
helpottamalla markkinoille pääsyä, 

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
toimintaa keskittyen todelliseen kysyntään, 
etenkin parantamalla kansalaisten, 
kuluttajien ja yritysten, erityisesti 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritykset) 
vaikutusmahdollisuuksia, valvomalla 
unionin lainsäädännön noudattamista, 
helpottamalla markkinoille pääsyä, 
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laatimalla standardeja ja edistämällä 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia, sekä tiivistetään 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, komission ja 
unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä;

parantamalla ja tehostamalla 
ammattipätevyyden vastavuoroista 
tunnustamista, poistamalla esteet, joita 
rajatylittävien palvelujen tarjoamisella ja 
työn liikkuvuudella vielä on, 
vähentämällä ja estämällä kansallisia 
esteitä markkinoille pääsylle, laatimalla 
standardeja, varmistamalla yhtenäinen ja 
korkeatasoinen kuluttajansuoja, 
lisäämällä tietoa unionin 
sisämarkkinalainsäädännöstä ja 
edistämällä ihmisten, eläinten ja kasvien 
terveyttä ja eläinten hyvinvointia, sekä 
tiivistetään jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, komission ja 
unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä;

Or. sk

Tarkistus 165
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
toimintaa ja suojellaan etenkin kansalaisia, 
kuluttajia ja yrityksiä, erityisesti 
mikroyrityksiä ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä (pk-yritykset), ja parannetaan 
niiden vaikutusmahdollisuuksia valvomalla 
unionin lainsäädännön noudattamista, 
helpottamalla markkinoille pääsyä, 
laatimalla standardeja ja edistämällä 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia, sekä tiivistetään 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, komission ja 
unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä;

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
toimintaa vahvistamalla niiden sosiaali- ja 
ympäristöasioita koskevaa oikeudellista 
kehystä EU:n pitkän tähtäimen 
ilmastotavoitteiden ja hiilipäästötöntä 
taloutta koskevien tavoitteiden mukaisesti
ja suojellaan etenkin kansalaisia, kuluttajia 
ja yrityksiä, erityisesti mikroyrityksiä ja 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-
yritykset), ja parannetaan niiden 
vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä EU:n 
sisämarkkinoiden ja 
kuluttajansuojasääntöjen tuntemusta,
valvomalla unionin lainsäädännön 
noudattamista, helpottamalla markkinoille 
pääsyä ja parantamalla rahoituksen 
saatavuutta, laatimalla standardeja ja 
edistämällä ihmisten, eläinten ja kasvien 
terveyttä ja toteuttamalla toimia eläinten 
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hyvinvoinnin takaamiseksi; sekä 
tiivistetään jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, komission ja 
unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 166
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
toimintaa ja suojellaan etenkin kansalaisia, 
kuluttajia ja yrityksiä, erityisesti 
mikroyrityksiä ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä (pk-yritykset), ja parannetaan 
niiden vaikutusmahdollisuuksia valvomalla 
unionin lainsäädännön noudattamista, 
helpottamalla markkinoille pääsyä, 
laatimalla standardeja ja edistämällä 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia, sekä tiivistetään 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, komission ja 
unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä;

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
toimintaa ja suojellaan etenkin kansalaisia, 
kuluttajia ja yrityksiä, erityisesti 
mikroyrityksiä ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä (pk-yritykset), ja parannetaan 
niiden vaikutusmahdollisuuksia 
soveltamalla asianmukaisesti unionin 
lainsäädäntöä ja valvomalla sen
noudattamista, helpottamalla markkinoille 
pääsyä, laatimalla standardeja ja 
edistämällä ihmisten, eläinten ja kasvien 
terveyttä ja eläinten hyvinvointia, sekä 
tiivistetään jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, komission ja 
unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä 
ja vahvistetaan 
markkinavalvontaviranomaisten 
valmiuksia, jotta mahdollistetaan unionin 
lainsäädännön noudattamisen valvonta, 
erityisesti pienemmissä ja taloudellisesti 
heikommassa asemassa olevissa maissa;

Or. en

Tarkistus 167
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
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3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
toimintaa ja suojellaan etenkin kansalaisia, 
kuluttajia ja yrityksiä, erityisesti 
mikroyrityksiä ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä (pk-yritykset), ja parannetaan 
niiden vaikutusmahdollisuuksia valvomalla 
unionin lainsäädännön noudattamista, 
helpottamalla markkinoille pääsyä, 
laatimalla standardeja ja edistämällä 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia, sekä tiivistetään 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, komission ja 
unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä;

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
toimintaa ja suojellaan etenkin kansalaisia, 
kuluttajia ja yrityksiä, erityisesti 
mikroyrityksiä ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä (pk-yritykset), ja parannetaan 
niiden vaikutusmahdollisuuksia valvomalla 
unionin lainsäädännön noudattamista, 
helpottamalla markkinoille pääsyä, 
laatimalla standardeja ja edistämällä 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia sekä korkeatasoista 
kuluttajansuojaa ja markkinavalvontaa 
kaikkialla EU:ssa; tiivistetään kuitenkin 
myös jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, komission ja 
unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 168
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
toimintaa ja suojellaan etenkin kansalaisia, 
kuluttajia ja yrityksiä, erityisesti 
mikroyrityksiä ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä (pk-yritykset), ja parannetaan 
niiden vaikutusmahdollisuuksia valvomalla 
unionin lainsäädännön noudattamista, 
helpottamalla markkinoille pääsyä, 
laatimalla standardeja ja edistämällä 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia, sekä tiivistetään 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
toimintaa ja suojellaan etenkin kansalaisia, 
kuluttajia ja yrityksiä, erityisesti 
mikroyrityksiä ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä (pk-yritykset), ja parannetaan 
niiden vaikutusmahdollisuuksia valvomalla 
unionin lainsäädännön noudattamista, 
helpottamalla markkinoille pääsyä, 
edistämällä tasapuolisia 
toimintaedellytyksiä yritysten välisen 
oikeudenmukaisen kilpailun kautta, 
laatimalla standardeja ja edistämällä 
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viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, komission ja 
unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä;

ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia, sekä tiivistetään 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, komission ja 
unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä;

Or. it

Perustelu

Pk-yritysten suojelu tapahtuu myös luomalla tasapuoliset toimintaedellytykset niiden yritysten 
kanssa, jotka toimivat määräävässä asemassa markkinoilla.

Tarkistus 169
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
toimintaa ja suojellaan etenkin kansalaisia, 
kuluttajia ja yrityksiä, erityisesti 
mikroyrityksiä ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä (pk-yritykset), ja parannetaan 
niiden vaikutusmahdollisuuksia valvomalla 
unionin lainsäädännön noudattamista, 
helpottamalla markkinoille pääsyä, 
laatimalla standardeja ja edistämällä 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia, sekä tiivistetään 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, komission ja 
unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä;

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
toimintaa ja suojellaan etenkin kansalaisia, 
kuluttajia ja yrityksiä, erityisesti 
mikroyrityksiä ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä (pk-yritykset), sekä niiden 
työntekijöitä ja parannetaan niiden 
vaikutusmahdollisuuksia valvomalla 
unionin lainsäädännön noudattamista, 
helpottamalla markkinoille pääsyä, 
laatimalla standardeja ja edistämällä 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia, sekä tiivistetään 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, komission ja 
unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 170
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarjotaan korkealaatuisia, 
vertailukelpoisia ja luotettavia Eurooppaa
koskevia tilastoja, jotka ovat kaiken 
unionin politiikan suunnittelun, seurannan 
ja arvioinnin perustana ja joiden avulla 
poliittiset päättäjät, yritykset, tiedeyhteisö, 
kansalaiset ja media voivat tehdä tietoon 
perustuvia päätöksiä ja osallistua 
aktiivisesti demokraattiseen prosessiin.

b) tarjotaan korkealaatuisia, 
vertailukelpoisia ja luotettavia Euroopan 
unionia koskevia tilastoja, jotka ovat 
kaiken unionin politiikan suunnittelun, 
seurannan ja arvioinnin perustana ja joiden 
avulla poliittiset päättäjät, yritykset, 
tiedeyhteisö, kansalaiset ja media voivat 
tehdä nopeita ja tietoon perustuvia 
päätöksiä ja osallistua aktiivisesti 
demokraattiseen prosessiin.

Or. it

Tarkistus 171
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
tehokkuutta, helpotetaan esteiden 
ehkäisemistä ja poistamista, tuetaan
unionin lainsäädännön kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja noudattamisen 
valvontaa seuraavilla aloilla: tavaroiden ja 
palvelujen sisämarkkinat, julkiset 
hankinnat, markkinavalvonta sekä 
yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja 
sopimussuhteen ulkopuolinen oikeus, 
rahanpesun torjunta, pääoman vapaa 
liikkuvuus, rahoituspalvelut ja kilpailu, 
mukaan luettuna hallintovälineiden 
kehittäminen;

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
tehokkuutta myös digitaalisten muutosten 
avulla 
i. helpottamalla esteiden ehkäisemistä ja 
poistamista, ehkäisemällä markkinoiden 
osallistujien / kuluttajien 
epäoikeudenmukaista kohtelua, tukemalla
unionin lainsäädännön kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja noudattamisen 
valvontaa seuraavilla aloilla: tavaroiden ja 
palvelujen sisämarkkinat, julkiset 
hankinnat, markkinavalvonta sekä 
yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja 
sopimussuhteen ulkopuolinen oikeus, 
rahanpesun torjunta, pääoman vapaa 
liikkuvuus, rahoituspalvelut ja kilpailu, 
mukaan luettuna hallintovälineiden 
kehittäminen;
ii. tukemalla tehokasta 
markkinavalvontaa ja tuoteturvallisuutta 
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unionissa sekä unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoa ja valvontaa tavaroiden 
ja palvelujen sisämarkkinoiden aloilla;

Or. ro

Tarkistus 172
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
tehokkuutta, helpotetaan esteiden 
ehkäisemistä ja poistamista, tuetaan
unionin lainsäädännön kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja noudattamisen 
valvontaa seuraavilla aloilla: tavaroiden ja 
palvelujen sisämarkkinat, julkiset 
hankinnat, markkinavalvonta sekä 
yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja 
sopimussuhteen ulkopuolinen oikeus, 
rahanpesun torjunta, pääoman vapaa 
liikkuvuus, rahoituspalvelut ja kilpailu, 
mukaan luettuna hallintovälineiden 
kehittäminen;

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
tehokkuutta, helpotetaan esteiden 
ehkäisemistä ja poistamista, annetaan 
luotettavaa ja kattavaa tietoa unionin 
lainsäädännön kehittämisen perustaksi
seuraavilla aloilla: tavaroiden ja palvelujen 
sisämarkkinat ja niiden täytäntöönpano ja 
valvonta, julkiset hankinnat, 
markkinavalvonta sekä yhtiöoikeus, 
sopimusoikeus ja sopimussuhteen 
ulkopuolinen oikeus, rahanpesun torjunta, 
pääoman vapaa liikkuvuus, 
rahoituspalvelut ja kilpailu, mukaan 
luettuna hallintovälineiden kehittäminen;

Or. sk

Tarkistus 173
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
tehokkuutta, helpotetaan esteiden 
ehkäisemistä ja poistamista, tuetaan 
unionin lainsäädännön kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja noudattamisen 
valvontaa seuraavilla aloilla: tavaroiden ja 

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
tehokkuutta, tuetaan unionin lainsäädännön 
kehittämistä, täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen valvontaa seuraavilla 
aloilla: tavaroiden ja palvelujen 
sisämarkkinat, julkiset hankinnat, 
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palvelujen sisämarkkinat, julkiset 
hankinnat, markkinavalvonta sekä 
yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja 
sopimussuhteen ulkopuolinen oikeus, 
rahanpesun torjunta, pääoman vapaa 
liikkuvuus, rahoituspalvelut ja kilpailu, 
mukaan luettuna hallintovälineiden 
kehittäminen;

markkinavalvonta sekä yhtiöoikeus, 
sopimusoikeus ja sopimussuhteen 
ulkopuolinen oikeus, rahanpesun torjunta, 
pääoman vapaa liikkuvuus, 
rahoituspalvelut ja kilpailu, mukaan 
luettuna hallintovälineiden kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 174
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
tehokkuutta, helpotetaan esteiden
ehkäisemistä ja poistamista, tuetaan 
unionin lainsäädännön kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja noudattamisen 
valvontaa seuraavilla aloilla: tavaroiden ja 
palvelujen sisämarkkinat, julkiset 
hankinnat, markkinavalvonta sekä 
yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja 
sopimussuhteen ulkopuolinen oikeus, 
rahanpesun torjunta, pääoman vapaa 
liikkuvuus, rahoituspalvelut ja kilpailu, 
mukaan luettuna hallintovälineiden 
kehittäminen;

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
tehokkuutta, helpotetaan sellaisten 
eriarvoisten tilanteiden ehkäisemistä 
markkinoilla, joka aiheuttavat 
eriarvoisuutta yritysten välillä ja 
vahingoittavat kilpailua, edistetään
esteiden poistamista, tuetaan unionin 
lainsäädännön kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja noudattamisen 
valvontaa seuraavilla aloilla: tavaroiden ja 
palvelujen sisämarkkinat, julkiset 
hankinnat, markkinavalvonta sekä 
yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja 
sopimussuhteen ulkopuolinen oikeus, 
rahanpesun torjunta, pääoman vapaa 
liikkuvuus, rahoituspalvelut ja kilpailu, 
mukaan luettuna hallintovälineiden 
kehittäminen, markkinavalvonnan 
edistäminen panemalla täytäntöön 
tuotteiden jäljitettävyyttä koskevat 
erityissäännökset, jotta tunnistetaan maa, 
jossa ne on valmistettu, ja edistetään 
petosten torjuntaa;

Or. it
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Perustelu

Yritysten väliset tasapuoliset toimintaedellytykset ja tuotteiden jäljitettävyyttä koskevat 
erityissäännökset ovat keskeisiä petosten torjumisessa ja sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan varmistamisessa.

Tarkistus 175
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
tehokkuutta, helpotetaan esteiden 
ehkäisemistä ja poistamista, tuetaan 
unionin lainsäädännön kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja noudattamisen 
valvontaa seuraavilla aloilla: tavaroiden ja 
palvelujen sisämarkkinat, julkiset 
hankinnat, markkinavalvonta sekä 
yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja 
sopimussuhteen ulkopuolinen oikeus, 
rahanpesun torjunta, pääoman vapaa 
liikkuvuus, rahoituspalvelut ja kilpailu, 
mukaan luettuna hallintovälineiden 
kehittäminen;

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
tehokkuutta, edistetään paikallista 
taloudellista kehitystä ja paikallisia 
kestäviä arvoketjuja, helpotetaan esteiden 
ehkäisemistä ja poistamista, tuetaan 
unionin lainsäädännön, mukaan lukien 
sosiaali- ja ympäristönormien,
kehittämistä, täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen valvontaa seuraavilla 
aloilla: tavaroiden ja palvelujen 
sisämarkkinat, julkiset hankinnat, 
markkinavalvonta sekä yhtiöoikeus, 
sopimusoikeus ja sopimussuhteen 
ulkopuolinen oikeus, rahanpesun torjunta, 
pääoman vapaa liikkuvuus, 
rahoituspalvelut ja kilpailu, mukaan 
luettuna hallintovälineiden kehittäminen

Or. en

Tarkistus 176
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
tehokkuutta, helpotetaan esteiden 
ehkäisemistä ja poistamista, tuetaan 
unionin lainsäädännön kehittämistä, 

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
tehokkuutta, helpotetaan esteiden 
ehkäisemistä ja poistamista, tuetaan 
unionin lainsäädännön kehittämistä, 
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täytäntöönpanoa ja noudattamisen 
valvontaa seuraavilla aloilla: tavaroiden ja 
palvelujen sisämarkkinat, julkiset 
hankinnat, markkinavalvonta sekä 
yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja 
sopimussuhteen ulkopuolinen oikeus, 
rahanpesun torjunta, pääoman vapaa 
liikkuvuus, rahoituspalvelut ja kilpailu, 
mukaan luettuna hallintovälineiden 
kehittäminen;

täytäntöönpanoa ja noudattamisen 
valvontaa seuraavilla aloilla: henkilöiden, 
tavaroiden ja palvelujen sekä pääomien 
vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät
sisämarkkinat, julkiset hankinnat, 
markkinavalvonta sekä yhtiöoikeus, 
sopimusoikeus ja sopimussuhteen 
ulkopuolinen oikeus, rahanpesun torjunta, 
pääoman vapaa liikkuvuus, 
rahoituspalvelut ja kilpailu, mukaan 
luettuna hallintovälineiden kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 177
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
tehokkuutta, helpotetaan esteiden 
ehkäisemistä ja poistamista, tuetaan 
unionin lainsäädännön kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja noudattamisen 
valvontaa seuraavilla aloilla: tavaroiden ja 
palvelujen sisämarkkinat, julkiset 
hankinnat, markkinavalvonta sekä 
yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja 
sopimussuhteen ulkopuolinen oikeus, 
rahanpesun torjunta, pääoman vapaa 
liikkuvuus, rahoituspalvelut ja kilpailu, 
mukaan luettuna hallintovälineiden 
kehittäminen;

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
tehokkuutta, helpotetaan esteiden 
ehkäisemistä ja poistamista, tuetaan 
unionin lainsäädännön kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja noudattamisen 
valvontaa sekä tietojen vaihtoa seuraavilla 
aloilla: tavaroiden ja palvelujen 
sisämarkkinat, julkiset hankinnat, 
markkinavalvonta sekä yhtiöoikeus, 
sopimusoikeus ja sopimussuhteen 
ulkopuolinen oikeus, rahanpesun torjunta, 
pääoman vapaa liikkuvuus, 
rahoituspalvelut ja kilpailu, mukaan 
luettuna hallintovälineiden kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 178
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) parannetaan yritysten kilpailukykyä 
kiinnittäen erityishuomiota pk-yrityksiin ja 
saadaan aikaan täydentävyyttä 
toimenpiteillä, joilla tarjotaan eri muotoista 
tukea pk-yrityksille, edistetään 
markkinoillepääsyä, myös pk-yrityksiä 
kansainvälistämällä, tarjotaan suotuisa 
liiketoimintaympäristö pk-yrityksille, 
edistetään eri alojen kilpailukykyä, 
nykyaikaistetaan toimialaa ja edistetään 
yrittäjyyttä;

b) parannetaan yritysten kilpailukykyä 
kiinnittäen erityishuomiota pk-yrityksiin ja 
saadaan aikaan täydentävyyttä koko 
unionissa muun muassa seuraavilla
toimenpiteillä:
i. toteutetaan toimenpiteitä, joilla tarjotaan 
eri muotoista tukea pk-yrityksille, 
edistetään markkinoillepääsyä, myös 
matkailualalla;
ii. edistetään markkinoillepääsyä pk-
yrityksiä kansainvälistämällä;
iii. luodaan suotuisa 
liiketoimintaympäristö pk-yrityksille;
iv. tuetaan eri alojen kilpailukykyä;
v. edistetään toimialan nykyaikaistamista;
vi. tuetaan teollisuuden arvoketjujen 
kehittämistä:
vii. edistetään yrittäjyyttä;

Or. ro

Tarkistus 179
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) parannetaan yritysten kilpailukykyä 
kiinnittäen erityishuomiota pk-yrityksiin ja 
saadaan aikaan täydentävyyttä 
toimenpiteillä, joilla tarjotaan eri muotoista 
tukea pk-yrityksille, edistetään 
markkinoillepääsyä, myös pk-yrityksiä 
kansainvälistämällä, tarjotaan suotuisa 
liiketoimintaympäristö pk-yrityksille, 
edistetään eri alojen kilpailukykyä, 
nykyaikaistetaan toimialaa ja edistetään 
yrittäjyyttä;

b) parannetaan yritysten kilpailukykyä 
kiinnittäen erityishuomiota pk-yrityksiin, 
mukaan lukien matkailualan yritykset, ja 
saadaan aikaan täydentävyyttä 
toimenpiteillä, joilla tarjotaan eri muotoista 
tukea pk-yrityksille, edistetään 
markkinoillepääsyä, myös pk-yrityksiä 
kansainvälistämällä, tarjotaan suotuisa 
liiketoimintaympäristö pk-yrityksille, 
edistetään eri alojen kilpailukykyä, 
nykyaikaistetaan toimialaa ja edistetään 
yrittäjyyttä;

Or. it
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Perustelu

Ohjelma kattaa sisämarkkinoille suunnatun rahoituksen, kilpailun ja pk-yritykset, mutta se ei 
kata selkeästi matkailualan yrityksiä, minkä vuoksi siihen liittyvä budjettikohta puuttuu.

Tarkistus 180
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) mahdollistetaan eurooppalaisen 
standardoinnin rahoitus ja sidosryhmien 
osallistuminen eurooppalaisten standardien 
laatimiseen;

i) mahdollistetaan eurooppalaisten 
standardointiorganisaatioiden rahoitus ja 
sidosryhmien osallistuminen 
eurooppalaisten standardien laatimiseen;

Or. en

Tarkistus 181
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) mahdollistetaan eurooppalaisen 
standardoinnin rahoitus ja sidosryhmien 
osallistuminen eurooppalaisten standardien 
laatimiseen;

i) mahdollistetaan eurooppalaisen 
standardoinnin rahoitus ja kaikkien
sidosryhmien osallistuminen 
eurooppalaisten standardien laatimiseen;

Or. ro

Tarkistus 182
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) parannetaan kuluttajien, yritysten ja i) parannetaan kuluttajien, yritysten ja 
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kansalaisyhteiskunnan 
vaikutusmahdollisuuksia ja avustetaan ja 
valistetaan näitä tahoja; varmistetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja, kestävä 
kulutus ja tuoteturvallisuus etenkin 
tukemalla toimivaltaisia 
valvontaviranomaisia ja kuluttajia 
edustavia organisaatioita ja 
yhteistyötoimia; varmistetaan, että 
oikeussuojakeinot ovat kaikkien 
kuluttajien saatavilla; tarjotaan riittävästi 
tietoa markkinoista ja kuluttajista;

kansalaisyhteiskunnan 
vaikutusmahdollisuuksia ja avustetaan ja 
valistetaan näitä tahoja; varmistetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja sekä 
verkkomarkkinoilla että verkon 
ulkopuolisilla markkinoilla tekniikan 
kehityksen ja digitalisoinnin mukaisesti, 
edistetään kestävää kulutusta
tehostamalla kuluttajien tiedottamista 
tavaroiden ja palvelujen 
erityisominaisuuksista ja 
ympäristövaikutuksista ja parannetaan 
tuoteturvallisuutta etenkin tukemalla 
toimivaltaisia valvontaviranomaisia ja 
kuluttajia edustavia organisaatioita ja 
yhteistyötoimia; varmistetaan, että 
tehokkaat oikeussuojamekanismit ovat 
kaikkien kuluttajien saatavilla; tarjotaan 
riittävästi tietoa markkinoista ja 
kuluttajista;

Or. en

Tarkistus 183
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) parannetaan kuluttajien, yritysten ja 
kansalaisyhteiskunnan 
vaikutusmahdollisuuksia ja avustetaan ja 
valistetaan näitä tahoja; varmistetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja, kestävä 
kulutus ja tuoteturvallisuus etenkin 
tukemalla toimivaltaisia 
valvontaviranomaisia ja kuluttajia 
edustavia organisaatioita ja 
yhteistyötoimia; varmistetaan, että 
oikeussuojakeinot ovat kaikkien kuluttajien 
saatavilla; tarjotaan riittävästi tietoa 
markkinoista ja kuluttajista;

i) parannetaan kuluttajien, yritysten ja 
kansalaisyhteiskunnan 
vaikutusmahdollisuuksia ja avustetaan ja 
valistetaan näitä tahoja; varmistetaan 
korkeatasoinen ja yhdenmukainen
kuluttajansuoja oikeudenmukaisuuden, 
avoimuuden ja luottamuksen 
parantamiseksi sisämarkkinoilla sekä
kestävä kulutus ja tuoteturvallisuus etenkin 
tukemalla toimivaltaisia 
valvontaviranomaisia ja kuluttajia 
edustavia organisaatioita ja 
yhteistyötoimia, varsinkin 
markkinavalvontaa koskevien 
yhteistyötoimien osalta; vastataan 
paremmin digitalisoinnin 
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kuluttajansuojalle aiheuttamiin 
haasteisiin ja varmistetaan, että 
oikeussuojakeinot ovat kaikkien kuluttajien 
saatavilla; tarjotaan riittävästi tietoa 
markkinoista ja kuluttajista;

Or. en

Tarkistus 184
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) parannetaan kuluttajien, yritysten ja 
kansalaisyhteiskunnan 
vaikutusmahdollisuuksia ja avustetaan ja 
valistetaan näitä tahoja; varmistetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja, kestävä 
kulutus ja tuoteturvallisuus etenkin 
tukemalla toimivaltaisia 
valvontaviranomaisia ja kuluttajia 
edustavia organisaatioita ja 
yhteistyötoimia; varmistetaan, että 
oikeussuojakeinot ovat kaikkien kuluttajien 
saatavilla; tarjotaan riittävästi tietoa 
markkinoista ja kuluttajista.

i) parannetaan kuluttajien, yritysten ja 
kansalaisyhteiskunnan 
vaikutusmahdollisuuksia ja avustetaan ja 
valistetaan näitä tahoja; varmistetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja, erityisesti 
tavallista herkempien kuluttajien 
kohdalla, kestävä kulutus ja 
tuoteturvallisuus sekä tuotteiden 
terveellisyys etenkin tukemalla 
toimivaltaisia valvontaviranomaisia ja 
kuluttajia edustavia organisaatioita ja 
yhteistyötoimia sekä jäsenvaltioiden että 
kolmansien maiden kanssa, jotta petoksia 
voidaan torjua mahdollisimman 
tehokkaasti erityisesti verkkokaupan 
alalla, panemalla täytäntöön tuotteiden 
jäljitettävyyttä koskevat erityissäännökset, 
jotta tunnistetaan maa, jossa ne on 
valmistettu, ja lisätään kuluttajien 
luottamusta digitaaliseen kaupankäyntiin; 
lisäksi on varmistettava, että 
oikeussuojakeinot ovat kaikkien kuluttajien 
saatavilla ja että tarjotaan riittävästi tietoa 
markkinoista ja kuluttajista;

Or. it
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Perustelu

Verkkokaupassa tapahtuvat petokset ovat suurimpia pelotteita, jotka estävät kuluttajien 
tekemien ostosten kasvun. Tuotteiden jäljitettävyyttä koskevat erityissäännökset ovat keskeisiä 
ongelman ratkaisemisessa.

Tarkistus 185
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) parannetaan kuluttajien, yritysten ja 
kansalaisyhteiskunnan 
vaikutusmahdollisuuksia ja avustetaan ja 
valistetaan näitä tahoja; varmistetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja, kestävä 
kulutus ja tuoteturvallisuus etenkin 
tukemalla toimivaltaisia 
valvontaviranomaisia ja kuluttajia 
edustavia organisaatioita ja 
yhteistyötoimia; varmistetaan, että 
oikeussuojakeinot ovat kaikkien kuluttajien 
saatavilla; tarjotaan riittävästi tietoa 
markkinoista ja kuluttajista;

i) parannetaan kuluttajien, yritysten ja 
kansalaisyhteiskunnan 
vaikutusmahdollisuuksia ja avustetaan ja 
valistetaan näitä tahoja; varmistetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja, kestävä 
kulutus ja tuoteturvallisuus etenkin 
tukemalla toimivaltaisia 
valvontaviranomaisia ja kuluttajia 
edustavia organisaatioita ja 
yhteistyötoimia; varmistetaan, että 
oikeussuojakeinot ovat kaikkien kuluttajien 
saatavilla; tarjotaan riittävästi tietoa 
markkinoista ja kuluttajista; varmistetaan, 
että kaikilla kuluttajilla on 
käytettävissään asiaankuuluvat 
laatuvaatimuksia koskevat tiedot, ja 
torjutaan tuotteiden laatueroja kaikkialla 
unionin alueella.

Or. en

Tarkistus 186
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) vahvistetaan kuluttajien, muiden ii) vahvistetaan kuluttajien, muiden 
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rahoituspalvelujen loppukäyttäjien ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
osallistumista rahoituspalveluja koskevan 
politiikan laatimiseen; edistetään 
rahoitusalaa koskevaa ymmärtämystä;

rahoituspalvelujen loppukäyttäjien ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
osallistumista rahoituspalveluja koskevan 
politiikan laatimiseen; edistetään 
rahoitusalan tarjoamien 
mahdollisuuksien parempaa 
ymmärtämistä ja turvallista käyttöä;

Or. it

Tarkistus 187
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) myötävaikutetaan ihmisten, eläinten 
ja kasvien terveyden korkeaan tasoon koko 
elintarvikeketjussa ja siihen liittyvillä 
aloilla myös ehkäisemällä ja hävittämällä 
tauteja ja kasvintuhoojia ja tuetaan 
eläinten hyvinvoinnin kohentamista 
samoin kuin kestävää elintarvikkeiden
tuotantoa ja kulutusta;

e) myötävaikutetaan ihmisten, eläinten 
ja kasvien terveyden korkeaan tasoon koko 
elintarvikeketjussa ja siihen liittyvillä 
aloilla myös ehkäisemällä ja hävittämällä 
tauteja ja elintarvikkeiden kulutusta;

Or. sk

Tarkistus 188
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) myötävaikutetaan ihmisten, eläinten 
ja kasvien terveyden korkeaan tasoon koko 
elintarvikeketjussa ja siihen liittyvillä 
aloilla myös ehkäisemällä ja hävittämällä 
tauteja ja kasvintuhoojia ja tuetaan eläinten 
hyvinvoinnin kohentamista samoin kuin 
kestävää elintarvikkeiden tuotantoa ja 
kulutusta;

e) myötävaikutetaan ihmisten, eläinten 
ja kasvien terveyden korkeimpaan tasoon 
koko elintarvikeketjussa ja siihen liittyvillä 
aloilla myös ehkäisemällä ja hävittämällä 
tauteja ja kasvintuhoojia ja tuetaan eläinten 
hyvinvoinnin kohentamista samoin kuin 
kestävää elintarvikkeiden tuotantoa ja 
kulutusta;
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Or. en

Tarkistus 189
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) myötävaikutetaan ihmisten, eläinten 
ja kasvien terveyden korkeaan tasoon koko 
elintarvikeketjussa ja siihen liittyvillä 
aloilla myös ehkäisemällä ja hävittämällä 
tauteja ja kasvintuhoojia ja tuetaan eläinten 
hyvinvoinnin kohentamista samoin kuin 
kestävää elintarvikkeiden tuotantoa ja 
kulutusta;

e) myötävaikutetaan ihmisten, eläinten 
ja kasvien terveyden korkeaan tasoon koko 
elintarvikeketjussa ja siihen liittyvillä 
aloilla myös ehkäisemällä ja hävittämällä 
tauteja ja kasvintuhoojia sekä 
toteuttamalla kiireellisiä toimenpiteitä 
laajoissa kriisitilanteissa ja eläinten ja 
kasvien terveyteen vaikuttavissa 
odottamattomissa tilanteissa ja tuetaan 
eläinten hyvinvoinnin kohentamista samoin 
kuin kestävää elintarvikkeiden tuotantoa ja 
kulutusta;

Or. en

Tarkistus 190
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) myötävaikutetaan ihmisten, eläinten 
ja kasvien terveyden korkeaan tasoon koko 
elintarvikeketjussa ja siihen liittyvillä 
aloilla myös ehkäisemällä ja hävittämällä 
tauteja ja kasvintuhoojia ja tuetaan eläinten 
hyvinvoinnin kohentamista samoin kuin 
kestävää elintarvikkeiden tuotantoa ja 
kulutusta;

e) myötävaikutetaan ihmisten, eläinten 
ja kasvien terveyden ja turvallisuuden
korkeaan tasoon koko elintarvikeketjussa 
ja siihen liittyvillä aloilla myös 
ehkäisemällä ja hävittämällä tauteja ja 
kasvintuhoojia ja tuetaan eläinten 
hyvinvoinnin kohentamista samoin kuin 
kestävää elintarvikkeiden tuotantoa ja 
kulutusta, myös ympäristöön liittyvien 
taustatekijöiden seurannan ja torjunnan 
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kautta;

Or. it

Tarkistus 191
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman toteuttamiseen varatut 
rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 
4 088 580 000 euroa käypinä hintoina.

1. Ohjelman toteuttamiseen varatut 
rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 
6 563 000 000 euroa käypinä hintoina.

Or. en

Perustelu

Rahoituspuitteita ehdotetaan muutettavaksi seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 
14. maaliskuuta ja 30. toukokuuta annettujen Euroopan parlamentin päätöslauselmien 
mukaisesti ja noudattaen ohjelmakohtaista ohjeellista teknistä jakoa, johon saatetaan vielä 
tehdä mukautuksia, ja noudattaen kyseisissä päätöslauselmissa esitettyä Euroopan 
parlamentin yleistä kantaa sekä yleistä tasoa, joka on 1,3 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
BKTL:stä.

Tarkistus 192
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 1 000 000 000 euroa 3 artiklan 2 
kohdan b alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitteeseen;

a) 3 122 000 000 euroa 3 artiklan 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitteeseen;

Or. en
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Perustelu

Ehdotetaan huomattavaa korotusta sisämarkkinaohjelman pk-yrityksiä koskevaan 
tavoitteeseen liittyvän budjettikohdan määrärahoihin, jotta voitaisiin vastata Euroopan 
parlamentin kehotukseen COSME-ohjelman määrärahojen kaksinkertaistamisesta.

Tarkistus 193
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 188 000 000 euroa 3 artiklan 2 
kohdan d alakohdan i alakohdassa 
tarkoitettuun tavoitteeseen;

b) 198 000 000 euroa 3 artiklan 
2 kohdan d alakohdan i alakohdassa 
tarkoitettuun tavoitteeseen;

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan sisämarkkinaohjelman kuluttajatavoitteeseen liittyvän budjettikohdan 
määrärahojen korottamista, jotta niihin sisällytettäisiin varat kuluttajien ja muiden 
loppukäyttäjien osallistumisen parantamiseksi unionin päätöksenteossa rahoituspalvelujen 
alalla.

Tarkistus 194
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) 394 590 000 euroa 3 artiklan 
2 kohdan a alakohdan i alakohdassa 
tarkoitettuun tavoitteeseen;

Or. en
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Perustelu

Lisätään sisämarkkinaohjelman sisämarkkinoita koskevaan tavoitteeseen liittyvä uusi 
budjettikohta.

Tarkistus 195
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) 220 510 000 euroa 3 artiklan 
2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitteeseen

Or. en

Perustelu

Lisätään sisämarkkinaohjelman standardointia koskevaan tavoitteeseen liittyvä uusi 
budjettikohta.

Tarkistus 196
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) 500 000 000 euroa 3 artiklan 2 
kohdan a alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitettuun tavoitteeseen

Or. ro

Tarkistus 197
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
määrää voidaan käyttää ohjelman 
toteuttamista koskevaan tekniseen ja 
hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan ja sellaisten 
tietoteknisten verkostojen käyttämiseen, 
joissa keskitytään tietojen käsittelyyn ja 
vaihtoon, sekä tietotekniikkajärjestelmien 
käyttämiseen ja kehittämiseen.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
määrää voidaan tarpeen mukaan 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa käyttää ohjelman toteuttamista 
koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen 
apuun, kuten valmistelu-, seuranta-, 
valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan 
ja sellaisten tietoteknisten verkostojen 
käyttämiseen, joissa keskitytään tietojen 
käsittelyyn ja vaihtoon, sekä 
tietotekniikkajärjestelmien käyttämiseen ja 
kehittämiseen, sikäli kuin ohjelman 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
kyseisiä toimia.

Or. en

Tarkistus 198
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioille yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin puitteissa 
myönnettyjä varoja voidaan niiden
pyynnöstä siirtää ohjelman käyttöön. 
Komissio käyttää kyseisiä varoja joko 
suoraan varainhoitoasetuksen 62 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti tai 
välillisesti saman artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti. Kyseisiä varoja on 
mahdollisuuksien mukaan käytettävä 
asianomaisen jäsenvaltion hyväksi.

6. Jäsenvaltiolle yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin puitteissa 
myönnettyjä varoja siirretään sen
pyynnöstä ohjelman käyttöön. Komissio 
käyttää kyseisiä varoja joko suoraan 
varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti tai välillisesti 
saman artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti. Kyseisiä varoja on 
mahdollisuuksien mukaan käytettävä 
asianomaisen jäsenvaltion hyväksi.

Or. sk

Tarkistus 199
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Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioille yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin puitteissa 
myönnettyjä varoja voidaan niiden 
pyynnöstä siirtää ohjelman käyttöön. 
Komissio käyttää kyseisiä varoja joko 
suoraan varainhoitoasetuksen 62 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti tai 
välillisesti saman artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti. Kyseisiä varoja on 
mahdollisuuksien mukaan käytettävä 
asianomaisen jäsenvaltion hyväksi.

6. Jäsenvaltioille yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin puitteissa 
myönnettyjä varoja voidaan niiden 
pyynnöstä siirtää ohjelman käyttöön. 
Komissio käyttää kyseisiä varoja joko 
suoraan varainhoitoasetuksen 62 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti tai 
välillisesti saman artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti. Kyseisiä varoja 
käytettävä asianomaisen jäsenvaltion
hyväksi.

Or. it

Tarkistus 200
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Ohjelman on oltava avoin b, c ja 
d kohdassa tarkoitetuille maille 
edellyttäen, että ne noudattavat unionin 
perussopimuksiin ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan kirjattuja periaatteita 
ja oikeuksia.

Or. it

Tarkistus 201
Richard Sulík
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luodaan oikeanlaiset edellytykset, 
joilla voidaan parantaa kaikkien
sisämarkkinoiden toimijoiden, muun 
muassa yritysten, kansalaisten ja 
kuluttajien, kansalaisyhteiskunnan 
edustajien ja viranomaisten 
vaikutusmahdollisuuksia toteuttamalla 
avoimia tiedotus- ja valistuskampanjoita, 
vaihtamalla parhaita käytänteitä, 
edistämällä hyviä käytänteitä, vaihtamalla 
ja levittämällä osaamista ja tietoja sekä 
järjestämällä koulutusta;

a) luodaan oikeanlaiset edellytykset
kaikille sisämarkkinoiden toimijoille, 
muun muassa yrityksille, kansalaisille ja 
kuluttajille, kansalaisyhteiskunnan 
edustajille ja viranomaisille toteuttamalla 
avoimia tiedotus- ja valistuskampanjoita, 
vaihtamalla parhaita käytänteitä ja 
innovatiivisia ratkaisuja, edistämällä 
hyviä käytänteitä, vaihtamalla ja 
levittämällä osaamista ja tietoja sekä 
järjestämällä koulutusta;

Or. sk

Tarkistus 202
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luodaan oikeanlaiset edellytykset, 
joilla voidaan parantaa kaikkien 
sisämarkkinoiden toimijoiden, muun 
muassa yritysten, kansalaisten ja 
kuluttajien, kansalaisyhteiskunnan 
edustajien ja viranomaisten 
vaikutusmahdollisuuksia toteuttamalla 
avoimia tiedotus- ja valistuskampanjoita, 
vaihtamalla parhaita käytänteitä, 
edistämällä hyviä käytänteitä, vaihtamalla 
ja levittämällä osaamista ja tietoja sekä 
järjestämällä koulutusta;

a) luodaan oikeanlaiset edellytykset, 
joilla voidaan parantaa kaikkien 
sisämarkkinoiden toimijoiden, muun 
muassa yritysten, kansalaisten ja 
kuluttajien, kansalaisyhteiskunnan 
edustajien ja viranomaisten 
vaikutusmahdollisuuksia vaihtamalla 
avoimesti tietoja, tukemalla kuulemisia ja 
noudattamalla jäsenvaltioille asetettuja 
ilmoitusvelvollisuuksia, toteuttamalla 
valistuskampanjoita, vaihtamalla parhaita 
käytänteitä, edistämällä hyviä käytänteitä, 
vaihtamalla ja levittämällä osaamista ja 
tietoja sekä järjestämällä koulutusta;

Or. en
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Tarkistus 203
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luodaan oikeanlaiset edellytykset, 
joilla voidaan parantaa kaikkien 
sisämarkkinoiden toimijoiden, muun 
muassa yritysten, kansalaisten ja 
kuluttajien, kansalaisyhteiskunnan 
edustajien ja viranomaisten 
vaikutusmahdollisuuksia toteuttamalla 
avoimia tiedotus- ja valistuskampanjoita, 
vaihtamalla parhaita käytänteitä, 
edistämällä hyviä käytänteitä, vaihtamalla 
ja levittämällä osaamista ja tietoja sekä 
järjestämällä koulutusta;

a) luodaan oikeanlaiset edellytykset, 
joilla voidaan parantaa kaikkien 
sisämarkkinoiden toimijoiden, muun 
muassa yritysten, kansalaisten ja 
kuluttajien, kansalaisyhteiskunnan 
edustajien ja viranomaisten 
vaikutusmahdollisuuksia toteuttamalla 
avoimia tiedotus- ja valistuskampanjoita, 
erityisesti sovellettavista EU:n säännöistä 
sekä kuluttajien ja yritysten oikeuksista,
vaihtamalla parhaita käytänteitä, 
edistämällä hyviä käytänteitä, vaihtamalla 
ja levittämällä osaamista ja tietoja sekä 
järjestämällä koulutusta;

Or. en

Tarkistus 204
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luodaan oikeanlaiset edellytykset, 
joilla voidaan parantaa kaikkien 
sisämarkkinoiden toimijoiden, muun 
muassa yritysten, kansalaisten ja
kuluttajien, kansalaisyhteiskunnan 
edustajien ja viranomaisten 
vaikutusmahdollisuuksia toteuttamalla 
avoimia tiedotus- ja valistuskampanjoita, 
vaihtamalla parhaita käytänteitä, 
edistämällä hyviä käytänteitä, vaihtamalla 
ja levittämällä osaamista ja tietoja sekä 
järjestämällä koulutusta;

a) luodaan oikeanlaiset edellytykset, 
joilla voidaan parantaa kaikkien 
sisämarkkinoiden toimijoiden, muun 
muassa yritysten, kansalaisten, kuluttajien, 
tuottajakuluttajien ja
kansalaisyhteiskunnan edustajien ja 
viranomaisten vaikutusmahdollisuuksia 
toteuttamalla avoimia tiedotus- ja 
valistuskampanjoita, vaihtamalla parhaita 
käytänteitä, edistämällä hyviä käytänteitä, 
vaihtamalla ja levittämällä osaamista ja 
tietoja sekä järjestämällä koulutusta;
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Or. it

Tarkistus 205
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luodaan oikeanlaiset edellytykset, 
joilla voidaan parantaa kaikkien 
sisämarkkinoiden toimijoiden, muun 
muassa yritysten, kansalaisten ja 
kuluttajien, kansalaisyhteiskunnan 
edustajien ja viranomaisten 
vaikutusmahdollisuuksia toteuttamalla 
avoimia tiedotus- ja valistuskampanjoita, 
vaihtamalla parhaita käytänteitä, 
edistämällä hyviä käytänteitä, vaihtamalla 
ja levittämällä osaamista ja tietoja sekä 
järjestämällä koulutusta;

a) luodaan oikeanlaiset edellytykset, 
joilla voidaan parantaa kaikkien 
sisämarkkinoiden toimijoiden, muun 
muassa yritysten, työntekijöiden,
kansalaisten ja kuluttajien, 
kansalaisyhteiskunnan edustajien ja 
viranomaisten vaikutusmahdollisuuksia 
toteuttamalla avoimia tiedotus- ja 
valistuskampanjoita, vaihtamalla parhaita 
käytänteitä, edistämällä hyviä käytänteitä, 
vaihtamalla ja levittämällä osaamista ja 
tietoja sekä järjestämällä koulutusta;

Or. en

Tarkistus 206
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) toteutetaan asianmukaisia 
aloitteita, joilla helpotetaan uusien 
toimijoiden pääsyä markkinoille, ja 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
poistaa jäljellä olevat esteet rajatylittävien 
palvelujen tarjoamiselta ja työn 
liikkuvuudelta;

Or. sk

Tarkistus 207
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Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) edistetään tehokasta, avointa ja 
ennakoivaa ammattipätevyyden 
vastavuoroisen tunnustamisen 
järjestelmää säänneltyihin ammatteihin 
pääsemiseksi ja säännellyn ammatin 
harjoittamiseksi;

Or. sk

Tarkistus 208
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarjotaan unionin kansalaisille, 
kuluttajille, loppukäyttäjille, 
kansalaisyhteiskunnan ja yritysten 
edustajille mekanismit, joilla ne voivat 
osallistua poliittiseen keskusteluun, 
politiikan laatimiseen ja päätöksentekoon, 
erityisesti tukemalla kansallisella ja 
unionin tasolla edustavien organisaatioiden 
toimintaa;

b) tarjotaan unionin kansalaisille, 
kuluttajille, loppukäyttäjille, 
kansalaisyhteiskunnan ja yritysten 
edustajille sekä säänneltyjen ammattien 
edustajia yhteen kokoaville 
ammattijärjestöille mekanismit, joilla ne 
voivat osallistua poliittiseen keskusteluun, 
politiikan laatimiseen ja päätöksentekoon, 
erityisesti tukemalla kansallisella ja 
unionin tasolla edustavien organisaatioiden 
toimintaa;

Or. sk

Tarkistus 209
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus
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b) tarjotaan unionin kansalaisille, 
kuluttajille, loppukäyttäjille, 
kansalaisyhteiskunnan ja yritysten 
edustajille mekanismit, joilla ne voivat 
osallistua poliittiseen keskusteluun, 
politiikan laatimiseen ja päätöksentekoon, 
erityisesti tukemalla kansallisella ja 
unionin tasolla edustavien organisaatioiden 
toimintaa;

b) tarjotaan unionin kansalaisille, 
kuluttajille, loppukäyttäjille, 
kansalaisyhteiskunnan, ammattiliittojen ja 
yritysten, erityisesti pk-yritysten,
edustajille mekanismit, joilla ne voivat 
osallistua poliittiseen keskusteluun, 
politiikan laatimiseen ja päätöksentekoon, 
erityisesti tukemalla kansallisella ja 
unionin tasolla edustavien organisaatioiden 
toimintaa;

Or. en

Tarkistus 210
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kehitetään valmiuksia ja 
helpotetaan ja koordinoidaan yhteisiä 
toimia jäsenvaltioiden välillä, 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välillä sekä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, komission, 
unionin erillisvirastojen ja kolmansien 
maiden viranomaisten välillä;

c) kehitetään valmiuksia ja 
helpotetaan ja koordinoidaan yhteisiä 
toimia jäsenvaltioiden välillä, 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välillä sekä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, komission, 
unionin erillisvirastojen ja kolmansien 
maiden viranomaisten välillä, ja erityisesti 
sellaisia yhteisiä toimia, joilla pyritään 
vahvistamaan tuoteturvallisuutta ja 
valvomaan kuluttajansuojasääntöjen 
noudattamista EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 211
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) tuetaan unionin oikeudellisen 
kehyksen tehokasta täytäntöönpanoa ja 
nykyaikaistamista ja sen nopeaa 
mukauttamista jatkuvasti muuttuvan 
toimintaympäristön mukaan, myös tietojen 
keruun ja analysoinnin, tutkimusten, 
arviointien ja poliittisten suositusten kautta, 
järjestetään demonstrointitoimia ja 
pilottihankkeita. toteutetaan 
tiedotustoimintaa, kehitetään erikoistuneita 
tietoteknisiä välineitä, joilla varmistetaan 
sisämarkkinoiden avoin ja tehokas 
toiminta.

d) tuetaan unionin oikeudellisen 
kehyksen tehokasta täytäntöönpanoa ja 
nykyaikaistamista ja sen nopeaa 
mukauttamista jatkuvasti muuttuvan 
toimintaympäristön mukaan, myös tietojen 
keruun ja analysoinnin, tutkimusten, 
arviointien ja poliittisten suositusten kautta, 
järjestetään demonstrointitoimia ja 
pilottihankkeita, edistetään kansalaisten ja 
yritysten digitaalista lukutaitoa,
toteutetaan tiedotustoimintaa, kehitetään 
erikoistuneita tietoteknisiä välineitä, joilla 
varmistetaan sisämarkkinoiden avoin, 
oikeudenmukainen ja tehokas toiminta, 
muun muassa petosten torjunnan kautta, 
erityisesti verkkokaupassa, panemalla 
täytäntöön tuotteiden jäljitettävyyttä 
koskevat erityissäännökset.

Or. it

Perustelu

Verkossa esiintyvän petosten torjunnan on oltava yksi ohjelman painopisteistä. Tässä 
yhteydessä tuotteiden alkuperää ja kaikkien sisämarkkinoiden toimijoiden digitaalista 
lukutaitoa koskevia erityissäännöksiä pidetään keskeisen tärkeinä.

Tarkistus 212
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tuetaan unionin oikeudellisen 
kehyksen tehokasta täytäntöönpanoa ja 
nykyaikaistamista ja sen nopeaa 
mukauttamista jatkuvasti muuttuvan 
toimintaympäristön mukaan, myös tietojen 
keruun ja analysoinnin, tutkimusten, 
arviointien ja poliittisten suositusten kautta, 
järjestetään demonstrointitoimia ja 
pilottihankkeita. toteutetaan 
tiedotustoimintaa, kehitetään erikoistuneita 

d) tuetaan unionin oikeudellisen 
kehyksen tehokasta täytäntöönpanoa ja 
nykyaikaistamista ja sen nopeaa 
mukauttamista jatkuvasti muuttuvan 
toimintaympäristön ja digitalisoinnin 
aiheuttamien haasteiden mukaan, myös 
tietojen keruun ja analysoinnin, 
tutkimusten, arviointien ja poliittisten 
suositusten kautta, järjestetään 
demonstrointitoimia ja pilottihankkeita.
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tietoteknisiä välineitä, joilla varmistetaan 
sisämarkkinoiden avoin ja tehokas 
toiminta.

toteutetaan tiedotustoimintaa, kehitetään 
erikoistuneita tietoteknisiä välineitä, joilla 
varmistetaan sisämarkkinoiden avoin ja 
tehokas toiminta.

Or. en

Tarkistus 213
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tuetaan unionin oikeudellisen 
kehyksen tehokasta täytäntöönpanoa ja 
nykyaikaistamista ja sen nopeaa 
mukauttamista jatkuvasti muuttuvan 
toimintaympäristön mukaan, myös tietojen 
keruun ja analysoinnin, tutkimusten, 
arviointien ja poliittisten suositusten kautta, 
järjestetään demonstrointitoimia ja 
pilottihankkeita. toteutetaan 
tiedotustoimintaa, kehitetään erikoistuneita 
tietoteknisiä välineitä, joilla varmistetaan 
sisämarkkinoiden avoin ja tehokas 
toiminta.

d) tuetaan jäsenvaltioissa unionin 
oikeudellisen kehyksen tehokasta 
täytäntöönpanoa ja nykyaikaistamista ja 
sen nopeaa mukauttamista jatkuvasti 
muuttuvan toimintaympäristön mukaan, 
myös tietojen keruun ja analysoinnin, 
tutkimusten, arviointien ja poliittisten 
suositusten kautta, järjestetään 
demonstrointitoimia ja pilottihankkeita. 
toteutetaan tiedotustoimintaa, kehitetään 
erikoistuneita tietoteknisiä välineitä, joilla 
varmistetaan sisämarkkinoiden avoin ja 
tehokas toiminta.

Or. sk

Tarkistus 214
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) edistetään kuluttajien oikeuksia 
koskevia tiedotuskampanjoita, erityisesti 
tuotteiden ja palvelujen ostamiseen sekä 
petosten ja sopimattomien kaupallisten 
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menettelyjen esiintymiseen liittyen, 
helpotetaan mahdollisuutta osallistua 
ryhmäkanteeseen ja käyttää nopeaa ja 
tehokasta tuomioistuinten ulkopuolista 
riidanratkaisua.

Or. it

Perustelu

Usein kuluttajat eivät ole tietoisia oikeuksistaan ja mahdollisuudestaan osallistua 
ryhmäkanteeseen ja käyttää tuomioistuinten ulkopuolisia riitojenratkaisujärjestelmiä.

Tarkistus 215
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) helpotetaan yritysten kasvua, muun 
muassa kehittämällä taitoja, ja teollisuuden 
muutosta valmistusteollisuudessa ja 
palvelualoilla;

d) helpotetaan yritysten kasvua, muun 
muassa kehittämällä taitoja, erityisesti 
tieto- ja viestintätekniikan taitoja ja uusia 
johtamis- ja yrittäjyystaitoja tekniikan ja 
markkinoiden uuden kehityksen 
huomioon ottamiseksi, sekä teollisuuden 
muutosta valmistusteollisuudessa ja 
palvelualoilla;

Or. en

Tarkistus 216
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) helpotetaan yritysten kasvua, muun 
muassa kehittämällä taitoja, ja teollisuuden 
muutosta valmistusteollisuudessa ja 

d) helpotetaan yritysten kasvua, muun 
muassa kehittämällä taitoja, erityisesti 
digitaalisia, ja teollisuuden muutosta 
valmistusteollisuudessa ja palvelualoilla, 
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palvelualoilla; mukaan lukien matkailualalla;

Or. it

Tarkistus 217
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tuetaan yritysten kilpailukykyä ja 
kokonaisia talouden sektoreita sekä 
innovaatioiden käyttöönottoa pk-
yrityksissä ja yhteistyötä arvoketjussa 
liittämällä yhteen strategisesti 
ekosysteemeitä ja klustereita, mukaan 
luettuna yhteisklusterialoite;

e) tuetaan yritysten kilpailukykyä ja 
kokonaisia talouden sektoreita sekä 
innovaatioiden ja uusien 
liiketoimintamallien käyttöönottoa pk-
yrityksissä kiinnittäen erityistä huomiota 
yhteistyötalouteen, mukaan lukien 
yhteiskunnalliset yritys- ja 
verkkokauppamallit, ja yhteistyötä 
arvoketjussa liittämällä yhteen strategisesti 
ekosysteemeitä ja klustereita, mukaan 
luettuna yhteisklusterialoite;

Or. it

Tarkistus 218
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) edistetään yrittäjyyshenkistä 
liiketoimintaympäristöä ja 
yrittäjyyskulttuuria, muun muassa uusien
yrittäjien mentori-järjestelmällä, ja tuetaan 
start-up- ja scale-up-yrityksiä sekä 
liiketoiminnan kestävyyttä.

f) edistetään yrittäjyyshenkistä 
liiketoimintaympäristöä ja 
yrittäjyyskulttuuria, muun muassa nuorten
yrittäjien Erasmus-ohjelmalla, ja tuetaan 
start-up- ja scale-up-yrityksiä sekä 
liiketoiminnan kestävyyttä.
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Or. it

Tarkistus 219
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – f alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) helpotetaan pk-yritysten pääsyä 
julkiseen hankintamenettelyyn; 

Or. ro

Tarkistus 220
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) tuetaan ohjelmia, joiden 
tavoitteena on vähentää 
maksuviivästyksiä, jotta voidaan edistää 
eurooppalaisten yritysten, erityisesti pk-
yritysten, kehitystä.

Or. it

Tarkistus 221
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Rahoitusta voidaan myöntää 
seuraaviin toimiin, joilla toteutetaan 
3 artiklan 2 kohdan d alakohdan 
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i alakohdassa tarkoitettu erityistavoite:

a) toimet, joilla varmistetaan tehokas 
kuluttajansuoja EU:n 
kuluttajansuojasääntöjä ja 
oikeussuojakeinojen 
käyttömahdollisuuksia käsittelevän 
elinikäisen oppimisen, muun muassa 
valistuskampanjoiden, avulla, keskittyen 
erityisesti tiettyihin, muita 
haavoittuvammassa asemassa oleviin 
kuluttajiin;

b) toimet, joilla tuetaan kuluttajia ja 
tarjotaan heille mahdollisuus vastata 
markkinoiden digitalisoinnista ja 
teknologian uusimmasta kehityksestä 
johtuviin haasteisiin tarjoamalla 
asianmukaista tietoa kuluttajien 
oikeuksista ja oikeussuojamekanismeista;

c) toimet, joilla edistetään kestävää 
kulutusta parantamalla kuluttajien 
tietoisuutta tuotteiden kestävyydestä ja 
ympäristövaikutuksista, ekologiseen 
suunnitteluun liittyvistä ominaisuuksista, 
tähän aiheeseen liittyvien kuluttajien 
oikeuksien edistämisestä ja 
mahdollisuudesta käyttää 
oikeussuojakeinoja nopeasti hajoavien 
tuotteiden tapauksessa;

d) toimet, joilla varmistetaan EU:n 
lainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano ja tehokas 
markkinavalvonta kuluttajien oikeuksien 
osalta kiinnittäen erityistä huomiota rajat 
ylittäviin tapauksiin tai tapauksiin, joihin 
liittyy kolmas osapuoli.

Or. en

Tarkistus 222
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) oikeussubjektit, jotka ovat 
sijoittautuneet johonkin kolmanteen 
maahan, joka ei ole assosioitunut 
ohjelmaan, ovat poikkeustapauksissa 
osallistumiskelpoisia, jos toimi on unionin 
tavoitteiden mukaista ja unionin 
ulkopuolella toteutetut toimet parantavat 
niillä jäsenvaltioiden alueilla, joilla 
perussopimuksia sovelletaan, toteutettujen 
toimien vaikuttavuutta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 223
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet 
johonkin kolmanteen maahan, joka ei ole 
assosioitunut ohjelmaan, voivat osallistua
seuraaviin toimiin:

Komissio voi sallia, että oikeussubjektit, 
jotka ovat sijoittautuneet johonkin 
kolmanteen maahan, joka ei ole 
assosioitunut ohjelmaan, osallistuvat
seuraaviin toimiin:

Or. en

Tarkistus 224
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Oikeussubjektit, jotka osallistuvat a ja b 
alakohdassa tarkoitettuihin toimiin, eivät 
ole oikeutettuja unionin rahoitustukeen, 
paitsi jos se on olennaista ohjelman 
kannalta, etenkin siltä osin kuin on kyse 
unionin yritysten kilpailukyvystä ja 

Oikeussubjektit, jotka osallistuvat a ja b 
alakohdassa tarkoitettuihin toimiin, eivät 
ole oikeutettuja unionin rahoitustukeen.
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markkinoillepääsystä tai unionissa 
asuvien kuluttajien suojelusta. Tätä 
poikkeusta ei sovelleta voittoa tuottaviin 
oikeussubjekteihin.

Or. en

Tarkistus 225
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lukuun ottamatta eläintauteja ja 
kasvintuhoojia, joilla on merkittävä 
vaikutus unioniin, assosioitumattomat 
maat vastaavat periaatteessa omista 
kustannuksistaan osallistuessaan a ja b 
alakohdassa tarkoitettuihin toimiin.

Assosioitumattomat maat vastaavat omista 
kustannuksistaan osallistuessaan a ja b 
alakohdassa tarkoitettuihin toimiin.

Or. en

Tarkistus 226
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asetuksen (EY) N:o 765/2008 17 
artiklassa ja [sääntöjen ja menettelyjen 
vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
noudattamista ja täytäntöönpanon 
valvontaa varten koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetusehdotuksen97] 11 artiklassa 
tarkoitetut jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaiset 
markkinavalvonnan alan toimiin, joilla 
toteutetaan tämän asetuksen 3 artiklan 2 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu 

a) asetuksen (EY) N:o 765/2008 
17 artiklassa ja [sääntöjen ja menettelyjen 
vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
noudattamista ja täytäntöönpanon 
valvontaa varten koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetusehdotuksen97] 11 artiklassa 
tarkoitetut jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaiset 
markkinavalvonnan alan toimiin, joilla 
toteutetaan tämän asetuksen 3 artiklan 
2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa 
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erityistavoite; tarkoitettu erityistavoite;

_________________ _________________

97 COM(2017) 795 final. 97 COM(2017) 795 final.

Or. en

Tarkistus 227
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asetuksen (EY) N:o 765/2008 14 
artiklan nojalla kyseisen asetuksen 32 
artiklassa tarkoitettua toimintaa varten 
tunnustettu elin akkreditoinnin ja 
markkinavalvonnan alan toimiin, joilla 
toteutetaan tämän asetuksen 3 artiklan 2 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
erityistavoite;

b) asetuksen (EY) N:o 765/2008 
14 artiklan nojalla kyseisen asetuksen 
32 artiklassa tarkoitettua toimintaa varten 
tunnustettu elin akkreditoinnin ja 
markkinavalvonnan alan toimiin, joilla 
toteutetaan tämän asetuksen 3 artiklan 
2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitettu erityistavoite;

Or. en

Tarkistus 228
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Euroopan kuluttajaliitto (BEUC) 
ja eurooppalainen standardointiasioiden 
kuluttajajärjestö (ANEC) kuluttajien edun 
edustamiseen unionin tasolla liittyviin 
toimiin, joilla toteutetaan 3 artiklan 2 
kohdan d alakohdan i alakohdassa 
tarkoitettu erityistavoite, edellyttäen että 
niillä ei ole eturistiriitoja ja ne edustavat 
jäseniensä kautta unionin kuluttajien etuja 
vähintään kahdessa kolmasosassa 
jäsenvaltioita;

e) kuluttajayhdistykset ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
N:o 2017/23941a 3 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettu toimivaltainen viranomainen
kuluttajien edun edustamiseen unionin 
tasolla liittyviin toimiin, joilla toteutetaan 3 
artiklan 2 kohdan d alakohdan i 
alakohdassa tarkoitettu erityistavoite, 
edellyttäen että niillä ei ole eturistiriitoja ja 
ne edustavat jäseniensä kautta unionin 
kuluttajien etuja vähintään kahdessa 
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kolmasosassa jäsenvaltioita;

_________________

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2017/2394, annettu 12 
päivänä joulukuuta 2017, 
kuluttajansuojalainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten yhteistyöstä ja asetuksen 
(EY) N:o 2006/2004 kumoamisesta

Or. sk

Tarkistus 229
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – g alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset ja niiden sidosyhteisöt, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2017/625 98 92, 95 ja 
97 artiklassa tarkoitetut Euroopan unionin 
vertailulaboratoriot ja Euroopan unionin 
vertailukeskukset sekä kansainväliset 
organisaatiot;

i) jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset ja niiden sidosyhteisöt, 
mukaan lukien ympäristönsuojeluun 
keskittyvät, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 98 92, 
95 ja 97 artiklassa tarkoitetut Euroopan 
unionin vertailulaboratoriot ja Euroopan 
unionin vertailukeskukset sekä 
kansainväliset organisaatiot;

Or. it

Tarkistus 230
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

11 Arviointi- ja myöntämisperusteet 11 Arviointikomitea
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Or. sk

Tarkistus 231
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

11 Arviointi- ja myöntämisperusteet 11 Arviointikomiteat

Or. it

Perustelu

Artiklassa puhutaan arviointikomiteoista, mutta ei arviointi- ja myöntämisperusteista.

Tarkistus 232
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Arviointikomitea toimia varten, joilla 
toteutetaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
erityistavoitteet, voi koostua kokonaan tai 
osittain ulkopuolisista asiantuntijoista.

Arviointikomitea toimia varten, joilla 
toteutetaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
erityistavoitteet, voi koostua kokonaan tai 
osittain ulkopuolisista asiantuntijoista. 
Arviointikomitean työn on perustuttava 
avoimuuden, tasapuolisen kohtelun ja 
syrjimättömyyden periaatteisiin.

Or. en

Tarkistus 233
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Toimet, joilla toteutetaan tämän 
asetuksen 3 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettu erityistavoite, kun 
kyseessä ovat jäsenvaltioiden ja ohjelmaan 
assosioituneiden kolmansien maiden 
markkinavalvontaviranomaiset ja 
[sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta 
tuotteita koskevan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
noudattamista ja täytäntöönpanon 
valvontaa varten koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetusehdotuksen] 20 artiklassa tarkoitetut 
unionin testauslaitokset: ohjelmasta 
voidaan rahoittaa enintään 100 prosenttia 
toimien avustuskelpoisista kustannuksista, 
edellyttäen että varainhoitoasetuksessa 
määriteltyä yhteisrahoitusperiaatetta 
noudatetaan.

1. Toimet, joilla toteutetaan tämän 
asetuksen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitettu erityistavoite, kun 
kyseessä ovat jäsenvaltioiden ja ohjelmaan 
assosioituneiden kolmansien maiden 
markkinavalvontaviranomaiset ja 
[sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta 
tuotteita koskevan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
noudattamista ja täytäntöönpanon 
valvontaa varten koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetusehdotuksen] 20 artiklassa tarkoitetut 
unionin testauslaitokset: ohjelmasta 
voidaan rahoittaa enintään 100 prosenttia 
toimien avustuskelpoisista kustannuksista, 
edellyttäen että varainhoitoasetuksessa 
määriteltyä yhteisrahoitusperiaatetta 
noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 234
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelma toteutetaan 
varainhoitoasetuksen 110 artiklassa 
tarkoitetuilla työohjelmilla. Työohjelmissa 
esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä 
toimia varten varattu kokonaismäärä.

1. Ohjelma toteutetaan 
varainhoitoasetuksen 110 artiklan 
mukaisesti työohjelmilla. Työohjelmat 
ovat vuotuisia tai monivuotisia, ja niissä 
on vahvistettava erityisesti tavoitteet, 
joihin pyritään, odotetut tulokset, 
toteutustapa ja rahoitussuunnitelman 
kokonaismäärä. Niihin sisältyy myös 
yksityiskohtainen kuvaus rahoitettavista 
toimista, maininta kunkin toimen 
rahoitukseen varatusta määrästä sekä 
alustava toteutusaikataulu. Työohjelmat 
annetaan tarvittaessa tiedoksi Euroopan 
parlamentille.
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Or. en

Tarkistus 235
Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelma toteutetaan
varainhoitoasetuksen 110 artiklassa 
tarkoitetuilla työohjelmilla. Työohjelmissa 
esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä 
toimia varten varattu kokonaismäärä.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen 
täydentämiseksi varainhoitoasetuksen 
110 artiklassa tarkoitetun työohjelman 
hyväksymiseksi. Työohjelmissa esitetään 
tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä toimia 
varten varattu kokonaismäärä.

Or. en

Tarkistus 236
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelma toteutetaan 
varainhoitoasetuksen 110 artiklassa 
tarkoitetuilla työohjelmilla. Työohjelmissa 
esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä 
toimia varten varattu kokonaismäärä.

1. Ohjelma toteutetaan 
varainhoitoasetuksen 110 artiklassa 
tarkoitetuilla työohjelmilla. Kukin tässä 
asetuksessa laadittu erityistavoite 
pannaan täytäntöön vuotuisen tai 
monivuotisen työohjelman nojalla. Jos 
tiettyjen tavoitteiden välillä voidaan 
kuitenkin löytää synergioita, tarvittavat 
säännökset voidaan pannan täytäntöön 
yhteisessä työohjelmassa.
Jotta voidaan varmistaa ohjelman 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovalta hyväksyä 
työohjelmia. Kyseistä 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
21 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.
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Ohjelmassa esitetään yksityiskohtaisesti
a. kunkin toimen tavoitteet, joiden on 
oltava 3 artiklassa tarkoitettujen yleisten 
ja erityisten tavoitteiden mukaisia, 
ilmoitus kunkin 6 artiklassa tarkoitetun 
rahoitustyypin määrärahoista, toimien 
kokonaismäärärahat ja alustava 
toteutusaikataulu;
b. tukien osalta olennaiset 
arviointiperusteet, jotka on valittava niin, 
että niillä voidaan parhaiten saavuttaa 
ohjelman tavoitteet, sekä 
yhteisrahoituksen enimmäisosuus.
Työohjelmissa esitetään tarvittaessa 
rahoitusta yhdistäviä toimia varten varattu 
kokonaismäärä.

Or. ro

Tarkistus 237
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelma toteutetaan 
varainhoitoasetuksen 110 artiklassa 
tarkoitetuilla työohjelmilla. Työohjelmissa 
esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä 
toimia varten varattu kokonaismäärä.

1. Ohjelma toteutetaan 
varainhoitoasetuksen 110 artiklassa 
tarkoitetuilla työohjelmilla. Työohjelmissa 
esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä 
toimia varten varattu kokonaismäärä. 
Työohjelmien laadinnasta vastaavat 
erityiset vertailukomiteat, jotka koostuvat 
jäsenvaltioiden asiantuntijoista, jotka 
toimivat asetuksen (EU) N:o 182/2011 
nojalla, ja ne on perustettu yksittäisillä 
perussäädöksillä. Ne sisältävät 
yksityiskohtaisen kuvauksen 
rahoitettavista toimista, näiden toimien 
tavoitteista sekä kuhunkin toimeen 
osoitettavasta tuesta. Ohjelmissa 
selvennetään kunkin toimen 
täytäntöönpanomenetelmät ja sen 
määräajat sekä indikaattorit, joiden 
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avulla voidaan seurata todellista 
vastaavuutta oletettujen tulosten kanssa.

Or. it

Tarkistus 238
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä vuotuiset 
työohjelmat, joilla toteutetaan 3 artiklan 2 
kohdan b alakohdassa tarkoitettu 
erityistavoite. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. ro

Tarkistus 239
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä vuotuiset 
työohjelmat, joilla toteutetaan 3 artiklan 2 
kohdan d alakohdan i alakohdassa 
tarkoitettu erityistavoite. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. ro
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Tarkistus 240
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Työohjelmassa on myös oltava 
kuvaus odotetuista tuloksista, tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta asianmukaisista 
indikaattoreista ja osoitus lisäarvosta 
unionin kannalta.

Or. sk

Tarkistus 241
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Komissio laatii vuosittain 
seurantaraportin, jossa tarkastellaan 
tuettujen toimien tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta ottaen huomioon 
rahoituksen toteutuminen ja 
mahdollisuuksien mukaan vaikutukset 
aiheeseen liittyviin tavoitteisiin. Raportti 
on esitettävä Euroopan parlamentille ja 
saatettava yleisön saataville.

Or. en

Tarkistus 242
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissiolle annetaan 20 artiklan 
mukaisesti valtuudet antaa delegoituja 
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säädöksiä hanke-ehdotusten 
arviointiperusteiden laatimiseksi unionin 
kannalta hankkeesta saatavan lisäarvon 
osalta ja perusteet käytettyjen varojen 
tehokkuuden arvioimiseksi.

Or. sk

Tarkistus 243
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman väliarviointi on 
suoritettava heti kun ohjelman 
toteuttamisesta on saatavilla riittävästi 
tietoa, kuitenkin viimeistään neljän 
vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman 
toteutus on käynnistynyt.

2. Viimeistään kolmen vuoden 
kuluttua ohjelman toteuttamisen 
alkamisesta komissio laatii ohjelman 
väliarviointikertomuksen, jossa 
arvioidaan siitä tuettujen toimien tulokset 
ja toimien vaikutukset tässä asetuksessa 
vahvistettuihin tavoitteisiin, ja ehdotetaan 
mahdollisesti tavoitteiden tarkistamista.

Or. en

Tarkistus 244
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman väliarviointi on 
suoritettava heti kun ohjelman 
toteuttamisesta on saatavilla riittävästi 
tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden 
kuluttua siitä, kun ohjelman toteutus on 
käynnistynyt.

2. Ohjelman väliarviointi on 
suoritettava heti kun ohjelman 
toteuttamisesta on saatavilla riittävästi 
tietoa, kuitenkin viimeistään kolmen
vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman 
toteutus on käynnistynyt.

Or. sk
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Tarkistus 245
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman väliarviointi on 
suoritettava heti kun ohjelman 
toteuttamisesta on saatavilla riittävästi 
tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden 
kuluttua siitä, kun ohjelman toteutus on 
käynnistynyt.

2. Ohjelman väliarviointi on 
suoritettava heti kun ohjelman 
toteuttamisesta on saatavilla riittävästi 
tietoa, kuitenkin viimeistään kolmen
vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman 
toteuttaminen on käynnistynyt.

Or. it

Tarkistus 246
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio valvoo vuosittain kunkin 
työohjelman täytäntöönpanoa ja 
hallinnointia ja julkaisee 
verkkoportaalissaan toteutettujen toimien 
varsinaisesta täytäntöönpanosta 
kertomuksen, joka sisältää arvion 
yksittäisten toimien kustannuksista ja 
eduista.

Or. it

Tarkistus 247
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Komissio suorittaa ohjelman 
lopullisen arvioinnin ohjelman 
toteuttamisen päätyttyä, kuitenkin
viimeistään neljän vuoden kuluttua 
1 artiklassa mainitun ajanjakson 
päättymisestä.

5. Komissio suorittaa ohjelman 
lopullisen arvioinnin viimeistään kahden
vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun 
ajanjakson päättymisestä ja tarkastelee 
tuettujen toimien tuloksia ja toimien 
vaikutuksia tässä asetuksessa 
vahvistettuihin tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 248
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Väli- ja loppuarviointiraporteissa 
komissio raportoi myös käytettyjen 
varojen tehokkuutta koskevien kriteerien 
täyttämisestä ja unionin kannalta 
hankkeesta saatavaa lisäarvoa koskevista 
kriteereistä.

Or. sk

Tarkistus 249
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio toimittaa arviointien 
päätelmät ja omat huomautuksensa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle.

6. Komissio toimittaa ja julkaisee 
verkkoportaalissaan arviointien päätelmät 
ja omat huomautuksensa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
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komitealle.

Or. it

Tarkistus 250
Igor Šoltes

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio toimittaa arviointien 
päätelmät ja omat huomautuksensa
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle.

6. Komissio toimittaa 
arviointikertomukset Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle.

Or. en

Tarkistus 251
Jasenko Selimovic

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio toimittaa arviointien 
päätelmät ja omat huomautuksensa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle.

6. Komissio toimittaa arvioinnit ja 
omat huomautuksensa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle.

Or. en

Tarkistus 252
Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina Picierno, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2028 saakka 9 ja 17 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2028 saakka 9, 10, 16 ja 17 
artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

Or. en

Tarkistus 253
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2028 saakka 9 ja 17 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2028 saakka 9 artiklassa ja 
17 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä.

Or. sk

Tarkistus 254
Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina Picierno, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 9 ja 17 
artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 9, 10, 16 ja 
17 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä 
päivää seuraavana päivänä, jona sitä 
koskeva päätös julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.



AM\1168945FI.docx 151/161 PE629.777v02-00

FI

Or. en

Tarkistus 255
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 9 ja 17
artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 9 artiklassa ja 
17 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

Or. sk

Tarkistus 256
Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina Picierno, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 9 ja 17 artiklan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

6. Edellä olevan 9, 10, 16 ja 
17 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
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vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 257
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 9 ja 17 artiklan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä olevan 9 artiklan ja 17 
artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. sk

Tarkistus 258
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 178/200299 58 artiklalla perustettu 
elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä 
käsittelevä pysyvä 99 komitea. Tämä 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 

1. Komissiota avustaa 3 artiklan 
2 kohdan e alakohdassa tarkoitetun 
erityistavoitteen osalta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 178/2002.99 58 artiklalla perustettu 
elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä 
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tarkoitettu komitea. käsittelevä pysyvä 99 komitea. Tämä 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
tarkoitettu komitea.

_________________ _________________

99 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 
28 päivänä tammikuuta 2002, 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
(EYVL L 031, 1.2.2002, s. 1).

99 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 
28 päivänä tammikuuta 2002, 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
(EYVL L 031, 1.2.2002, s. 1).

Or. ro

Tarkistus 259
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) 
N:o 178/2002 99 58 artiklalla perustettu 
elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä 
käsittelevä pysyvä komitea. Tämä komitea 
on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa kussakin 
työohjelmassa erityiset vertailukomiteat, 
jotka toimivat asetuksen (EU) N:o 
182/2011 nojalla ja jotka on perustettu 
yksittäisillä perussäädöksillä.

Or. it

Perustelu

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea ei voi olla ainoa, joka 
avustaa komissiota toisistaan hyvin paljon poikkeavissa ohjelmissa. Kukin ohjelma pannaan 
täytäntöön vertailukomitean avustuksella.

Tarkistus 260
Maria Grapini



PE629.777v02-00 154/161 AM\1168945FI.docx

FI

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissiota avustaa 3 artiklan 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun 
erityistavoitteen osalta asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Or. ro

Tarkistus 261
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Komissiota avustaa 3 artiklan 
2 kohdan d alakohdan i alakohdassa 
tarkoitetun erityistavoitteen osalta 
asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 
komitea.

Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

Or. ro

Tarkistus 262
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät 

1. Avoimesti toimivien unionin 
rahoituksen saajien on ilmaistava 
rahoituksen alkuperä ja varmistettava 
unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti 
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tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien.

kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden 
tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, 
olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua 
tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja 
suuri yleisö mukaan lukien.

Or. it

Tarkistus 263
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien.

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
avoimuus ja näkyvyys (erityisesti kun ne 
tekevät tunnetuksi toimia ja niiden 
tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, 
olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua 
tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja 
suuri yleisö mukaan lukien.

Or. sk

Tarkistus 264
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Talousarvioon voidaan 4 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettujen kulujen 
kattamiseksi tarvittaessa sisällyttää 
määrärahoja myös vuoden 2027 jälkeen, 
jotta voidaan hallinnoida toimia, joita ei ole 
saatu päätökseen viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2027.

3. Talousarvioon voidaan 4 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettujen kulujen 
kattamiseksi sisällyttää 
poikkeustapauksissa määrärahoja myös 
vuoden 2027 jälkeen, jotta voidaan 
hallinnoida toimia, joita ei ole saatu 
päätökseen viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2027.
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Or. en

Tarkistus 265
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 1.3.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.3.1. Suojatoimenpiteet, jotka on 
toteutettu tilanteessa, jossa kolmannen 
maan tai jäsenvaltion alueella tai 
merentakaisessa maassa tai merentakaisella 
alueella esiintyy tai leviää jokin 
liitteessä III lueteltu eläintauti tai zoonoosi, 
joka uhkaa välittömästi unionin 
terveystilannetta, samoin kuin 
suojatoimenpiteet tai muut aiheelliset 
toimet, jotka on toteutettu unionin kasvien 
terveystilanteen tueksi;

1.3.1. Suojatoimenpiteet, jotka on 
toteutettu tilanteessa, jossa kolmannen 
maan tai jäsenvaltion alueella tai 
merentakaisessa maassa tai merentakaisella 
alueella esiintyy tai leviää jokin 
liitteessä III lueteltu eläintauti tai zoonoosi, 
joka uhkaa välittömästi unionin 
terveystilannetta, samoin kuin 
suojatoimenpiteet tai muut aiheelliset 
toimet, jotka on toteutettu unionin kasvien 
terveystilanteen tueksi, kuten parhaisiin 
maatalouskäytäntöihin perustuvien 
monivuotisten ohjelmien hyväksyminen;

Or. it

Tarkistus 266
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 1.3.4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.3.4 a. toimet ympäristöön 
liittyvien taustatekijöiden haitallisesta 
vaikutuksesta johtuvien epidemia- ja 
ympäristökatastrofien torjuntaan.

Or. it
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Perustelu

On aiheellista ottaa käyttöön torjuntavälineitä epidemia- tai ympäristökatastrofien varalta, 
jotka johtuvat esimerkiksi pohjavesien pilaantumisesta, kemikaalien räjähtämisestä, säteilystä 
tai torjunta-aineiden leviämisestä.

Tarkistus 267
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 2 alakohta – 2.3 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) määrättyjä ajanjaksoja koskevat 
tutkimukset, joiden tarkoituksena on 
valvoa ja torjua ympäristöön liittyvien 
taustatekijöiden tasoa elintarvikeketjuun 
kohdistuvissa uhkatilanteissa;

Or. it

Tarkistus 268
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 2 alakohta – 2.3 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) lisäsuojatoimet, joiden 
tarkoituksena on rajoittaa niiden 
ympäristöön liittyvien taustatekijöiden 
leviämistä, joita ei ole vielä poistettu 
muilla alueilla;

Or. it

Tarkistus 269
Richard Sulík
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimet, joilla tuetaan eläinten 
hyvinvoinnin kohentamista

Poistetaan.

Or. sk

Tarkistus 270
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Toimet, joilla tuetaan kestävää 
elintarvikkeiden tuotantoa ja kulutusta.

7. Toimet, joilla tuetaan kestävää 
elintarvikkeiden tuotantoa ja kulutusta, 
erityisesti paikallisesti.

Or. it

Perustelu

On keskeistä edistää paikallisesti tuotettujen tuotteiden kulutusta.

Tarkistus 271
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tarjotaan korkealaatuisia tilastoja, 
joilla tuetaan liiallisia alijäämiä koskevaa 
menettelyä, rakenneuudistusten 
tukiohjelmaa ja unionin vuotuista 

– tarjotaan korkealaatuisia tilastoja 
sekä eriteltyjä tietoja, joilla tuetaan 
liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä, 
rakenneuudistusten tukiohjelmaa ja unionin 
vuotuista talouspolitiikan ohjaus- ja 
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talouspolitiikan ohjaus- ja seurantajaksoa; seurantajaksoa;

Or. it

Tarkistus 272
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tarjotaan ja tarvittaessa vahvistetaan 
Euroopan talouden pääindikaattoreita;

– tarjotaan ja tarvittaessa vahvistetaan 
Euroopan talouden pääindikaattoreita, 
mukaan lukien tietoja, joita käytetään 
sosiaalisen edistyksen indeksin tai aidon 
kehityksen indikaattorin seurantaan;

Or. it

Tarkistus 273
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 8 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tarjotaan korkealaatuisia, 
ajantasaisia ja luotettavia tilastoja, joilla 
tuetaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilaria ja unionin osaamispolitiikkaa, 
mukaan luettuna työmarkkinoita,
työllisyyttä ja eritellysti epävarmoja 
työsuhteita ja hyvälaatuisia työpaikkoja, 
koulutusta, tuloja, elinoloja, köyhyyttä, 
eriarvoisuutta, sosiaalista suojelua ja 
pimeää työtä koskevat tilastot ja taitoja 
koskeva satelliittitilinpito;

– tarjotaan korkealaatuisia, 
ajantasaisia ja luotettavia tilastoja, joilla 
tuetaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilaria ja unionin osaamispolitiikkaa, 
mukaan luettuna työmarkkinoita ja
työllisyyttä tilapäisiä työsuhteita ja 
laadukkaita työpaikkoja koskevien 
eriteltyjen tietojen avulla ja eritellysti 
epävarmoja työsuhteita ja hyvälaatuisia 
työpaikkoja, koulutusta, tuloja, elinoloja, 
köyhyyttä, eriarvoisuutta, sosiaalista 
suojelua ja pimeää työtä koskevat tilastot ja 
taitoja koskeva satelliittitilinpito;
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Or. it

Tarkistus 274
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 15 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tarjotaan keskeisiä 
ympäristötilastoja ja -indikaattoreita, 
mukaan luettuna jätteitä, vettä, biologista 
monimuotoisuutta, metsiä, maankäyttöä ja 
maanpeitettä ja ilmastoa koskevat tilastot 
sekä ympäristötilinpito;

– tarjotaan keskeisiä 
ympäristötilastoja ja -indikaattoreita, 
mukaan luettuna jätteitä, vettä, biologista 
monimuotoisuutta, metsiä, maankäyttöä, 
ympäristöön liittyviä taustatekijöitä ja 
maanpeitettä ja ilmastoa koskevat tilastot 
sekä ympäristötilinpito ottamalla erityisesti 
huomioon ilmastonmuutos, Pariisin 
sopimus, energiatehokkuus etusijalle -
periaate ja siirtyminen 
hiilidioksidipäästöttömään talouteen 
vuoteen 2050 mennessä;

Or. it

Tarkistus 275
Richard Sulík

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 18 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tarjotaan ajantasaisia ja 
merkityksellisiä tietoja yhteisen 
maatalouspolitiikan ja yhteisen 
kalastuspolitiikan tarpeisiin sekä 
ympäristöön, elintarviketurvallisuuteen ja 
eläinten hyvinvointiin liittyvän politiikan 
tarpeisiin.

– tarjotaan ajantasaisia ja 
merkityksellisiä tietoja yhteisen 
maatalouspolitiikan ja yhteisen 
kalastuspolitiikan tarpeisiin sekä 
ympäristöön ja elintarviketurvallisuuteen 
liittyvän politiikan tarpeisiin.

Or. sk
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Tarkistus 276
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 19 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tarjotaan ajantasaisia ja kattavia 
alueisiin, mukaan luettuna unionin 
syrjäisimmät alueet, kaupunkeihin ja 
maaseutualueisiin liittyviä 
tilastoindikaattoreita, jotta voidaan seurata 
ja arvioida aluekehityspolitiikan 
tehokkuutta ja aluepolitiikan alueellisia 
vaikutuksia;

– tarjotaan ajantasaisia, eriteltyjä ja 
kattavia alueisiin, mukaan luettuna unionin 
syrjäisimmät alueet, kaupunkeihin ja 
maaseutualueisiin liittyviä 
tilastoindikaattoreita, jotta voidaan seurata 
ja arvioida aluekehityspolitiikan, mukaan 
lukien tekninen apu, tehokkuutta ja 
aluepolitiikan alueellisia vaikutuksia;

Or. it

Tarkistus 277
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 29 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Borrelia-bakteerin aiheuttama 
infektio

Or. it
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