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Tarkistus 1
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

 2. huomauttaa, että on tärkeää osoittaa 
asianmukaisesti määrärahoja komission 
talousarvioesityksen lukuun 02 03, koska 
katsoo, että sisämarkkinoiden toimintaa 
voidaan parantaa kohentamalla 
ilmoittamista ja varmentamista; katsoo 
lisäksi, että määrärahojen osoittaminen
lainsäädännön standardointiin ja 
lähentämiseen on perusteltua, koska näillä 
toimilla helpotetaan yritysten toimintaa ja 
kilpailukykyä ja tarjotaan samalla 
eurooppalaisille kuluttajille turvallisempia 
tuotteita ja palveluja;

2. huomauttaa, että on tärkeää osoittaa 
asianmukaisesti määrärahoja komission 
talousarvioesityksen lukuun 02 03, koska 
katsoo, että sisämarkkinoiden toimintaa 
voidaan parantaa kohentamalla 
ilmoittamista ja varmentamista tämän
rajoittamatta millään tavalla 
jäsenvaltioiden mahdollisuutta asettaa 
muita tiukempia pakollisia normeja 
elintarviketurvallisuuden, eläinten 
hyvinvoinnin, ympäristönsuojelun tai 
sosiaalisten oikeuksien kaltaisilla aloilla;
katsoo lisäksi, että määrärahojen 
osoittaminen lainsäädännön standardointiin 
ja lähentämiseen on perusteltua, koska 
näillä toimilla helpotetaan yritysten 
toimintaa ja kilpailukykyä ja tarjotaan 
samalla eurooppalaisille kuluttajille 
turvallisempia tuotteita ja palveluja;

Or. en

Tarkistus 2
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa rahoittamaan pilottihankkeen 
"Yhtenäismarkkinafoorumi", joka on 
vuosittainen tapahtuma, johon kokoontuu 
edustajia EU:n toimielimistä, 
jäsenvaltioista ja muista sidosryhmistä, 
jotta voidaan saada aikaan selkeämpi 
sitoutuminen sisämarkkinalainsäädännön 

5. kehottaa rahoittamaan pilottihankkeen 
"Yhtenäismarkkinafoorumin", joka on 
vuosittainen EU:n neuvoston 
puheenjohtajavaltiossa järjestettävä
tapahtuma, johon kokoontuu kansalaisten, 
yritysten ja kuluttajajärjestöjen edustajia 
sekä jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten 



PE445.907v01-00 4/6 AM\827199FI.doc

FI

saattamiseen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä sekä sen soveltamiseen ja 
täytäntöönpanoon ja luodaan tällä tavoin 
väline parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi 
kansallisten hallintojen välillä; pyytää 
lisäksi rahoittamaan pilottihankkeen, 
jossa riippumattoman selvityksen avulla 
määritetään kansalaisten ja yritysten, 
erityisesti pk-yritysten, tyytymättömyyden 
ja turhautumisen 20 suurinta aiheuttajaa 
sisämarkkinoilla;

edustajia, jotta voidaan selkeästi sitoutua
yhtenäismarkkinalainsäädännön 
saattamiseen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä sekä sen soveltamiseen ja 
täytäntöönpanon valvontaan; katsoo, että 
tapahtuman tavoitteena on 
yhtenäismarkkinoiden koordinoinnin ja 
hallinnoinnin parantamisen avulla 
puuttua tapauksiin, joissa 
yhtenäismarkkinalainsäädäntö on 
saatettu virheellisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja joissa sen soveltaminen 
ja täytäntöönpanon valvonta on 
puutteellista; katsoo, että tapahtumasta 
pitäisi muodostua tärkeä foorumi 
sidosryhmien väliselle parhaiden 
käytäntöjen vaihdolle sekä tilaisuus 
tiedottaa kansalaisille heillä 
yhtenäismarkkinoilla olevista oikeuksista; 
katsoo lisäksi, että tapahtumassa olisi 
erityisesti otettava huomioon komission 
yksilöimät kansalaisten ja yritysten 20 
keskeistä huolenaihetta, haastetta ja 
mahdollisuutta; katsoo, että on 
tarpeellista perustaa työryhmä, jossa on 
mukana Euroopan parlamentin jäseniä, 
komission edustajia ja EU:n neuvoston 
puheenjohtajana tapahtuman aikaan 
toimivan jäsenvaltion edustajia, ja joka 
määrittelee tapahtuman järjestämistä 
koskevat yksityiskohdat;

Or. en

Tarkistus 3
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää Tulli 2013 -ohjelmalle 
budjettikohdassa 14 04 02 osoitetun 
määrän hienoista nostamista perusteltuna ja 
asianmukaisena kyseisen toimintalohkon 

6. pitää Tulli 2013 -ohjelmalle 
budjettikohdassa 14 04 02 osoitetun 
määrän hienoista nostamista perusteltuna ja 
asianmukaisena kyseisen toimintalohkon 
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tavoitteiden saavuttamiseksi – näitä 
tavoitteitahan ovat turvatoimien ja 
suojaamisen lisääminen ulkorajoilla, 
laittoman kaupan ja petosten vastaisen 
toiminnan tukeminen sekä 
tullijärjestelmien tehokkuuden 
parantaminen; tukee ohjelman tavoitteiden 
saavuttamista parantamalla jäsenvaltioiden 
välistä koordinointia ja yhteistyötä, 
edistämällä parhaiden käytäntöjen ja 
tietotaidon vaihtoa sekä tarkkailemalla 
unionin lainsäädännön asianmukaista 
soveltamista;

tavoitteiden saavuttamiseksi – näitä 
tavoitteitahan ovat turvatoimien ja 
suojaamisen lisääminen ulkorajoilla, 
laittoman kaupan ja petosten vastaisen 
toiminnan tukeminen sekä 
tullijärjestelmien tehokkuuden 
parantaminen; tukee ohjelman tavoitteiden 
saavuttamista parantamalla jäsenvaltioiden 
välistä koordinointia ja yhteistyötä, 
edistämällä parhaiden käytäntöjen ja 
tietotaidon vaihtoa sekä tarkkailemalla 
yhteisön lainsäädännön asianmukaista 
soveltamista; korostaa kansallisille 
tullivirkamiehille tarkoitettujen 
koulutusohjelmien merkitystä;

Or. en

Tarkistus 4
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että budjettikohdassa 17 02 02 
kuluttajapolitiikkaan osoitettu määrä on 
perusteltu ja asianmukainen, jotta 
varmistettaisiin tuotteiden ja palvelujen 
turvallisuus sekä kuluttajien tasavertaiset 
oikeudet sisämarkkinoilla; korostaa, että 
tiivis yhteistyö unionin, jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden, Yhdysvallat, Kiina ja 
Intia mukaan lukien, välillä on tarpeen 
täytäntöönpanomekanismien 
tehostamisessa kuluttajien luottamuksen 
lisäämiseksi; kehottaa komissiota 
kehittämään osaamispohjaa ja 
koulutusohjelmia markkinavalvonnan 
alalla; pitää yhteisiä ponnisteluja 
kuluttajavalistuksen alalla prioriteettina, 
etenkin mitä tulee rahoitusalaa koskevaan 
tietämykseen;

7. katsoo, että budjettikohdassa 17 02 02 
kuluttajapolitiikkaan osoitettu määrä on 
perusteltu ja asianmukainen, jotta 
varmistettaisiin tuotteiden ja palvelujen 
turvallisuus sekä kuluttajien tasavertaiset 
oikeudet sisämarkkinoilla; korostaa, että 
tiivis yhteistyö yhteisön, jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden, Yhdysvallat, Kiina ja 
Intia mukaan lukien, välillä on tarpeen 
täytäntöönpanomekanismien 
tehostamisessa kuluttajien luottamuksen 
lisäämiseksi; kehottaa komissiota 
kehittämään osaamispohjaa ja 
koulutusohjelmia markkinavalvonnan 
alalla; pitää yhteisiä ponnisteluja 
kuluttajavalistuksen alalla prioriteettina, 
etenkin mitä tulee rahoitusalaa koskevaan 
tietämykseen; pyytää komissiota myös 
tukemaan kuluttajansuoja-asioiden 
yhteistyöverkostoa, jotta jäsenvaltioiden 
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toimivaltaiset kuluttajaviranomaiset 
voivat hyödyntää tehokkaammin sen 
yhteistyömekanismeja; muistuttaa mieliin, 
että Euroopan 
kuluttajaneuvontakeskusten verkko 
tarvitsee riittävää rahoitusta edistääkseen 
kuluttajien luottamusta 
yhtenäismarkkinoihin; toteaa, että 
kuluttajajärjestöillä on merkittävä rooli 
unionin kuluttajavalistuksessa, ja 
kehottaa rahoittamaan niiden hankkeita; 
kehottaa vastaavasti pidentämään Trace-
ohjelmaa, jonka puitteissa annettavan 
koulutuksen avulla kuluttajajärjestöjä 
autetaan vahvistamaan ja tehostamaan 
toimintaansa ja yhteyksiään; 

Or. en


