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Muudatusettepanek 1
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tervitab vahendite suurendamist 
peatükkides 12 01 ja 12 02, kuna peab seda 
vajalikuks, arvestades kasu, mida annab 
ühtne turg ELi majandusele tervikuna, eriti 
majanduslanguse ajal; kutsub seetõttu 
komisjoni üles tegema ettepanekud selle 
kohta, kuidas kõrvaldada veel allesjäänud 
tõkked ühtse turu rakendamisel, et 
suurendada sellist kasu; rõhutab ühtse turu 
teenuste sektori tähtsust ja peab seetõttu 
teenuste direktiivi rakendamist peamiseks 
prioriteediks; julgustab komisjoni 
suurendama oma jõupingutusi tõenditel 
põhineva poliitika rakendamiseks, mis 
põhineb põhjalikel teadmistel turu kohta, 
majandusanalüüsil ning asjakohaste 
vahendite valikul; palub lisaks komisjonil 
teha tihedat koostööd liikmesriikidega ning 
kujundada välja lihtsama reguleerimise ja 
tõhusa probleemide lahendamisega 
halduskultuur; rõhutab sellega seoses 
töökursuste, ametnike vahetamise ja muude 
koolitustegevuste olulisust, et aidata 
ametnikel ja kohtunikel ühtse turu reegleid 
õigesti üle võtta, kohaldada ja jõustada; 

3. tervitab vahendite kerget suurendamist 
peatükkides 12 01 ja 12 02, kuna peab seda 
vajalikuks, arvestades kasu, mida annab 
ühtne turg ELi majandusele tervikuna, eriti 
majanduslanguse ajal; kutsub seetõttu 
komisjoni üles esitama ettepanekuid selle 
kohta, kuidas kõrvaldada veel allesjäänud 
tõkked ühtse turu rakendamisel, et 
suurendada sellist kasu; rõhutab ühtse turu 
teenuste sektori tähtsust ja peab seetõttu 
teenuste direktiivi rakendamist peamiseks 
prioriteediks; julgustab komisjoni 
suurendama oma jõupingutusi tõenditel 
põhineva poliitika rakendamiseks, mis 
põhineb põhjalikel teadmistel turu kohta, 
majandusanalüüsil ning asjakohaste 
vahendite valikul; palub lisaks komisjonil 
teha tihedat koostööd liikmesriikidega ning 
kujundada välja lihtsama reguleerimise ja 
tõhusa probleemide lahendamisega 
halduskultuur; rõhutab, et direktiivide 
rakendamiseks vajalikke bürokraatlikke 
menetlusi tuleb vähendada ning oluliste 
meetmete täitmisega seotud 
haldusformaalsusi lihtsustada, kusjuures 
seda tuleb teha mitte ainult seoses 
järelhindamisega; rõhutab sellega seoses 
töökursuste, ametnike vahetamise ja muude 
koolitustegevuste olulisust, et aidata 
ametnikel ja kohtunikel ühtse turu reegleid 
õigesti üle võtta, kohaldada ja jõustada, 
julgustades nende lihtsustamist ja 
hoidudes uute tõkete loomisest; 
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4. tervitab Solvit-võrgustiku jaoks 2009. 
aasta eelarves eraldi eelarverea loomist 
ning soovib selle täiendavat rahastamist 
2010. aasta eelarves; kutsub liikmesriike 
üles suurendama sellele võrgustikule, mis 
on tõhus ja tasuta kohtuväline vaidluste 
lahendamise mehhanism, eraldatud 
inimressursside ja rahaliste vahendite 
suurendamist; palub komisjonil rahastada 
endisest rohkem Solvit-võrgustikuga 
seotud koolitus- ja edendamismeetmeid 
kõigis liikmesriikides; julgustab komisjoni 
samuti kiirendama ühtse turu kohta teavet 
ja nõu pakkuvate erinevate teenuste 
ajakohastamist; toetab seetõttu eriti ühtse 
juurdepääsuga veebilehe loomise kaudu 
ühtse turu alase abi teenuste osutamise 
põhimõtet;

4. tervitab Solvit-võrgustiku jaoks 2009. 
aasta eelarves eraldi eelarverea loomist 
ning soovib selle täiendavat rahastamist 
2010. aasta eelarves; kutsub liikmesriike 
üles suurendama sellele võrgustikule, mis 
on tõhus ja tasuta kohtuväline vaidluste 
lahendamise mehhanism, eraldatud 
inimressursside ja rahaliste vahendite 
suurendamist, et hoida ära menetluste 
jõudmine kohtusüsteemi, millel on väga 
tihti kalduvus küsimusi keeruliseks muuta 
ja kus üksikisiku kaitse tagamiseks 
kehtestatud mehhanismid raskendavad 
sageli juurdepääsu õiguskaitsele; palub 
komisjonil rahastada endisest rohkem 
Solvit-võrgustikuga seotud koolitus- ja 
edendamismeetmeid kõigis liikmesriikides; 
julgustab komisjoni samuti kiirendama 
ühtse turu kohta teavet ja nõu pakkuvate 
erinevate teenuste ajakohastamist; toetab 
seetõttu eriti ühtse juurdepääsuga veebilehe 
loomise kaudu ühtse turu alase abi teenuste 
osutamise põhimõtet;
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5. peab 2013. aasta tolliprogrammi jaoks 
peatükki 14 04 kirjendatud summat 
piisavaks selle poliitikavaldkonna 
eesmärkide, nagu julgeoleku ja välispiiride 

5. peab 2013. aasta tolliprogrammi jaoks 
peatükki 14 04 kirjendatud summa 
suurendamist õigustatuks ja piisavaks
selle poliitikavaldkonna eesmärkide, nagu 
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kaitse tugevdamine, saavutamisel, toetades 
salakaubanduse ja pettuste vastast võitlust 
ning parandades tollisüsteemide tõhusust; 
rõhutab, et programm aitab kaasa nende 
eesmärkide saavutamisele, parandades 
liikmesriikide vahelist koordineerimist ja 
koostööd, edendades parimate tavade ja 
oskusteabe vahetust ning jälgides ühenduse 
õiguse õiget kohaldamist;

julgeoleku ja juba laienenud välispiiride 
kaitse tugevdamine, saavutamisel, toetades 
salakaubanduse ja pettuste vastast võitlust 
ning parandades tollisüsteemide tõhusust; 
rõhutab, et programm aitab kaasa nende 
eesmärkide saavutamisele, parandades 
liikmesriikide vahelist koordineerimist ja 
koostööd, edendades parimate tavade ja 
oskusteabe vahetust ning jälgides ühenduse 
õiguse õiget kohaldamist;

Or. pt
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6. rõhutab tarbijakaitsepoliitika tähtsust 
peatükis 17 02 siseturu arengul, tagades 
ohutud tooted ja teenused ning võrdsed 
õigused kõikidele tarbijatele ja 
ettevõtjatele; rõhutab ühenduse, 
liikmesriikide ja kolmandate riikide, 
sealhulgas USA ja Hiina vahelise tiheda 
koostöö olulisust tõhusamate 
jõustamismehhanismide väljatöötamiseks,
eesmärgiga tagada suurem tarbijate 
usaldus, eriti majanduslanguse ajal; nõuab, 
et komisjon töötaks välja teadmistebaasi ja 
koolitusprogrammid turujärelevalve 
valdkonnas, mis tugevdaks olemasolevaid 
pädevate asutuste vahelisi 
koostööstruktuure; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekut komisjoni täiendava 
meetme kohta, millega tugevdatakse 
Euroopa tarbijakeskuseid; peab ühiseid 
jõupingutusi tarbijate koolituse valdkonnas 
prioriteediks, eriti seoses finantsalase 
teadlikkusega, sõltumata tarbijate vanusest 
ja haridustasemest;

6. rõhutab tarbijakaitsepoliitika tähtsust 
peatükis 17 02 ohutute toodete ja 
teenustega siseturu arengu seisukohalt, kus 
kõikidel tarbijatel on võrdsed õigused ja 
ettevõtjad tegutsevad võrdsetes 
tingimustes; märgib samas selle vahendite 
vähenemist, mis on  kokkusobimatu
ühenduse, liikmesriikide ja kolmandate 
riikide, sealhulgas USA ja Hiina vahelise 
ambitsioonika koostööprogrammiga
tõhusamate jõustamismehhanismide 
väljatöötamiseks eesmärgiga tagada 
suurem tarbijate usaldus, eriti 
majanduslanguse ajal; nõuab, et komisjon 
töötaks välja teadmistebaasi ja 
koolitusprogrammid turujärelevalve 
valdkonnas, mis tugevdaks olemasolevaid 
pädevate asutuste vahelisi 
koostööstruktuure; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekut komisjoni täiendava 
meetme kohta, millega tugevdatakse 
Euroopa tarbijakeskuseid; peab ühiseid 
jõupingutusi tarbijate koolituse valdkonnas 
prioriteediks, eriti seoses finantsalase 
teadlikkuse ja 
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kommunikatsioonivahendite ning -
võrkudega, sõltumata tarbijate vanusest ja 
haridustasemest;
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7. tunnistab tarbijaturgude jälgimise 
tähtsust, kasutades tulemustabelit ja seotud 
turuanalüüse, mis põhinevad 
tarbijakäitumise ja nende turgude 
toimimise kohta andmete kogumisel; 
nõuab seetõttu täiendavat ettevalmistavat 
tegevust "tarbijakaitse valdkonna meetmete 
jälgimine", mis võimaldab praeguste 
uuringute ja analüüside jätkamist ning 
täiendavate turuuuringute rahastamist, 
parandades seeläbi tarbijaturgude 
tulemustabeli kvaliteeti.

7. tunnistab ja rõhutab tarbijaturgude 
jälgimise tähtsust, kasutades tulemustabelit 
ja seotud turuanalüüse, mis põhinevad 
tarbijakäitumise ja nende turgude 
toimimise kohta andmete kogumisel; 
nõuab seetõttu täiendavat ettevalmistavat 
tegevust "tarbijakaitse valdkonna meetmete 
jälgimine", mis võimaldab praeguste 
uuringute ja analüüside jätkamist ning 
täiendavate turuuuringute rahastamist, 
parandades seeläbi tarbijaturgude 
tulemustabeli kvaliteeti.

Or. pt


