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Muudatusettepanek 1
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab komisjoni eelarveprojekti 
peatükki 02 03 tehtud eraldiste tähtsust 
ning usub, et teavitamise ja tõendamise 
valdkonna töö parandamisega on võimalik 
saavutada siseturu parem toimimine; on 
lisaks arvamusel, et eraldiste tegemine 
eelarvest õigusaktide ühtlustamise ja 
standardite kehtestamise valdkonnale on 
õigustatud, kuna need vahendid 
hõlbustavad ettevõtete toimimist, 
muudavad nad konkurentsivõimelisemaks 
ning samas võimaldavad Euroopa 
tarbijatele ohutumaid tooteid ja teenuseid;

2. rõhutab komisjoni eelarveprojekti 
peatükki 02 03 tehtud eraldiste tähtsust 
ning usub, et teavitamise ja tõendamise 
valdkonna töö parandamisega on võimalik 
saavutada siseturu parem toimimine, ilma 
et see piiraks mingilgi viisil liikmesriikide 
võimalust kehtestada kohustuslikke 
standardeid sellistes valdkondades nagu 
toiduohutus, loomade heaolu, 
keskkonnakaitse ja sotsiaalsed õigused;
on lisaks arvamusel, et eraldiste tegemine 
eelarvest õigusaktide ühtlustamise ja 
standardite kehtestamise valdkonnale on 
õigustatud, kuna need vahendid 
hõlbustavad ettevõtete toimimist, 
muudavad nad konkurentsivõimelisemaks 
ning samas võimaldavad Euroopa 
tarbijatele ohutumaid tooteid ja teenuseid;

Or. xm

Muudatusettepanek 2
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub rahastada katseprojekti „Ühtse 
turu foorum” – iga-aastast üritust, mis toob
kokku ELi institutsioonid, liikmesriigid ja 
muud huvigrupid, et siseturu seaduste
ülevõtmise, kohaldamise ja jõustamise alal
võetaks kindlamaid kohustusi, mis looks 
aluse liikmesriikide vahelisele parimate 
tavade jagamisele; palub lisaks rahastada 

5. palub rahastada katseprojekti „Ühtse 
turu foorum” – iga-aastast üritust, mis
peaks toimuma kord aastas nõukogu 
eesistujaks olevas liikmesriigis, tuues 
kokku kodanike, ettevõtete ja 
tarbijaorganisatsioonide esindajad ning 
liikmesriikide ja ELi institutsioonide 
esindajad, et võtta selge kohustus ühtse 
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katseprojekti – sõltumatute osapoolte 
poolt teostatavat uuringut, mis võimaldaks 
kindlaks teha 20 põhilist põhjust, mis 
tekitavad siseturul kodanike ja ettevõtete, 
eriti VKEde seas rahulolematust ja 
pingeid.

turu alaste õigusaktide ülevõtmiseks, 
kohaldamiseks ja jõustamiseks; on 
seisukohal, et selle ürituse eesmärk peaks 
olema ühtse turu alaste õigusaktide 
ebaõige ülevõtmise, väära kohaldamise ja 
puuduliku jõustamise takistamine, 
parandades ühtse turu kooskõlastamist ja 
juhtimist; on seisukohal, et sellest 
üritusest peaks saama oluline platvorm 
parimate tavade vahetamiseks 
sidusrühmade vahel ning kodanike 
teavitamiseks nende õiguste kohta ühtsel 
turul; nõuab lisaks, et sellel üritusel 
võetakse arvesse kodanike ja ettevõtete 20 
peamist probleemi, väljakutset ja 
võimalust, mille komisjon on kindlaks 
teinud; peab vajalikuks moodustada 
üritusel Euroopa Parlamendi liikmetest 
ning komisjoni ja nõukogu eesistujariigi 
esindajatest koosnev töörühm, mis peaks 
töötama välja ürituse üksikasjad;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. peab 2013. aasta tolliprogrammi jaoks
eelarvereas 14 04 02 eraldatud summa 
mõningast suurendamist õigustatuks ja 
piisavaks, et saavutada selle 
poliitikavaldkonna eesmärke, nagu 
julgeoleku ja välispiiride kaitse 
tugevdamist, salakaubanduse ja pettuste 
vastast võitlust ning tollisüsteemide 
tõhususe parandamist; toetab programmi 
eesmärkide saavutamist ja sellel eesmärgil 
liikmesriikide vahelise koordineerimise ja 
koostöö parandamist, parimate tavade ja 
oskusteabe vahetuse edendamist ning ELi 

6. peab programmile „Toll 2013”
eelarvereal 14 04 02 eraldatud summa 
mõningast suurendamist õigustatuks ja 
piisavaks, et saavutada selle 
poliitikavaldkonna eesmärke, nagu 
julgeoleku ja välispiiride kaitse 
tugevdamist, salakaubanduse ja pettuste 
vastast võitlust ning tollisüsteemide 
tõhususe parandamist; toetab programmi 
eesmärkide saavutamist ja sellel eesmärgil 
liikmesriikide vahelise koordineerimise ja 
koostöö parandamist, parimate tavade ja 
oskusteabe vahetuse edendamist ning ELi 
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õiguse korrektset kohaldamist; õiguse korrektse kohaldamise jälgimist; 
rõhutab riikide tolliametnikele mõeldud 
koolitusprogrammide tähtsust;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. leiab, et eelarvereas 17 02 02 
tarbijakaitsele eraldatud summa on 
õigustatud ja piisav, et saavutada ohutute 
toodete ja teenustega siseturg, kus kõikidel 
tarbijatel on võrdsed õigused; rõhutab ELi, 
liikmesriikide ja kolmandate riikide, 
sealhulgas USA, Hiina ja India vahelise 
tiheda koostöö olulisust tõhusamate 
jõustamismehhanismide väljatöötamiseks, 
et saavutada suurem tarbijate usaldus; 
palub tungivalt, et komisjon töötaks välja 
teadmistebaasi ja koolitusprogrammid 
turujärelevalve valdkonnas; samuti leiab, et 
on väga oluline teha ühiseid jõupingutusi 
tarbijate harimise, eelkõige finantsoskuste 
alal;

7. leiab, et eelarvereal 17 02 02 
tarbijakaitsele eraldatud summa on 
õigustatud ja piisav, et saavutada ohutute 
toodete ja teenustega siseturg, kus kõikidel 
tarbijatel on võrdsed õigused; rõhutab ELi, 
liikmesriikide ja kolmandate riikide, 
sealhulgas USA, Hiina ja India vahelise 
tiheda koostöö olulisust tõhusamate 
jõustamismehhanismide väljatöötamiseks, 
et saavutada suurem tarbijate usaldus; 
palub tungivalt, et komisjon töötaks välja 
teadmistebaasi ja koolitusprogrammid 
turujärelevalve valdkonnas; leiab samuti, et 
on väga oluline teha ühiseid jõupingutusi 
tarbijate harimise, eelkõige finantsoskuste 
alal; kutsub komisjoni samuti üles 
toetama tarbijakaitsealase koostöö 
võrgustiku toimimist, et võimaldada 
liikmesriikide tarbijakaitse valdkonna 
täitevasutustel tarbijakaitsealase koostöö 
mehhanisme tõhusamalt kasutada; 
tuletab meelde, et Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustik vajab piisavat 
rahastamist selleks, et edendada tarbijate 
usaldust ühtse turu vastu; juhib 
tähelepanu tarbijaorganisatsioonide 
olulisele rollile liidus teadlikkuse tõstmisel 
ja toetab nende projektide rahastamist; 
vastavalt sellele nõuab, et pikendataks 
programmi TRACE, mis võimaldab 
tarbijaorganisatsioonidel ehitada 
koolitustegevuse kaudu üles tugevad ja 
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tõhusad organisatsioonid ja võrgustikud;

Or. en


