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Muudatusettepanek 1
Christel Schaldemose

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toetab arvamust, et kokkuhoiumeetmete 
rakendamise ajal ei tohiks ELi piiratud
eelarvet mitte lihtsalt kärpida, seades 
sellega ohtu juba võetud kulukohustused, 
vaid eelarvet tuleks targalt kasutada, et
ergutada vajalike investeeringute kaudu 
majanduskasvu ja tugevdada ühtse turu 
toimimist ning aidata Euroopa kodanikke, 
tarbijaid ja ettevõtteid töökohtade 
loomises ja jätkusuutlikes tegevustes;

1. toetab arvamust, et ELi eelarvet tuleks 
eriti kokkuhoiumeetmete rakendamise ajal
kasutada targalt ja majanduskasvu 
soodustamise eesmärgil; märgib, et selleks 
tuleks teha vajalikke investeeringuid, 
parandada ühtse turu toimimist ning aidata 
Euroopa kodanikel, tarbijatel ja ettevõtetel 
töökohti luua ning jätkusuutlikke tegevusi 
läbi viia;

Or. da

Muudatusettepanek 2
Toine Manders

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toetab arvamust, et kokkuhoiumeetmete 
rakendamise ajal ei tohiks ELi piiratud
eelarvet mitte lihtsalt kärpida, seades 
sellega ohtu juba võetud kulukohustused, 
vaid eelarvet tuleks targalt kasutada, et 
ergutada vajalike investeeringute kaudu 
majanduskasvu ja tugevdada ühtse turu 
toimimist ning aidata Euroopa kodanikke, 
tarbijaid ja ettevõtteid töökohtade loomises 
ja jätkusuutlikes tegevustes;

1. toetab arvamust, et kokkuhoiumeetmete 
rakendamise ajal ei tohiks ELi eelarvet
suurendada, vaid olemasolevad 
assigneeringud tuleb läbi vaadata ja 
selliselt ümber paigutada, et ELi eelarvet 
oleks võimalik targalt kasutada ning et
juba võetud kulukohustuste täitmist ei 
seataks ohtu, selleks et soodustada 
majanduskasvu, tugevdada ühtse turu 
toimimist ning aidata Euroopa kodanikke, 
tarbijaid ja ettevõtteid töökohtade loomises 
ja jätkusuutlikes tegevustes;

Or. nl
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Muudatusettepanek 3
Edvard Kožušník

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on 
eraldada pidevalt eelarvevahendeid siseturu
toimimiseks ja selle arendamiseks eelkõige 
teavitamise, tõendamise ja valdkondliku 
lähendamise küsimustes (eelarveread 02 01 
04 04 ja 02 03 01); ootab, et komisjoni 
standardimispakett vastaks parlamendi 
taotlusele luua integreeritum ELi 
standardimissüsteem ja jätkusuutlikum 
rahastamissüsteem standardite 
väljatöötamiseks;

2. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on 
eraldada pidevalt eelarvevahendeid siseturu 
toimimiseks ja selle arendamiseks eelkõige 
teavitamise, tõendamise ja valdkondliku 
lähendamise osas (eelarveread 02 01 04 01
ja 02 03 01); rõhutab, et uue Euroopa 
standardimise alase reguleeriva 
raamistiku eesmärk peaks olema
integreeritum ELi standardimissüsteem ja 
jätkusuutlikum rahastamissüsteem 
standardite väljatöötamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub pidevalt rahastada katseprojekti 
„Ühtse turu foorum” (eelarverida 12 02 
03), mida korraldab komisjon koostöös 
nõukogu eesistujariigiga, ning tuua kokku 
ELi institutsioonide, liikmesriikide, 
kodanikuühiskonna ja äriorganisatsioonide 
sidusrühmad, et hinnata ühtse turu 
edasiarendamisel tehtud edusamme, 
vahetada häid tavasid ning käsitleda 
Euroopa kodanike suuremaid muresid;

5. palub jätkuvalt rahastada katseprojekti 
„Ühtse turu foorum” (eelarverida 12 02 
03), mida korraldab komisjon koostöös 
nõukogu eesistujariigiga, ning tuua kokku 
ELi institutsioonide, liikmesriikide, 
kodanikuühiskonna ja äriorganisatsioonide 
sidusrühmad, et hinnata ühtse turu 
edasiarendamisel tehtud edusamme, 
vahetada häid tavasid ning käsitleda 
Euroopa kodanike suuremaid muresid;
tunneb heameelt selle üle, et komisjon 
alustas 20 olulisima probleemi loetelu 
hindamise ja läbivaatamise protsessi; 
nõuab, et 20 olulisima probleemi loetelu 
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vaadataks ühtse turu foorumil 
korrapäraselt läbi ning et nende 
probleemide kui usaldusväärsete näitajate 
alusel hinnataks ja jälgitaks ühtse turu 
arengut Euroopa Liidu kodanike silmis;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub pidevalt rahastada katseprojekti
„Ühtse turu foorum” (eelarverida 12 02 
03), mida korraldab komisjon koostöös
nõukogu eesistujariigiga, ning tuua kokku 
ELi institutsioonide, liikmesriikide, 
kodanikuühiskonna ja äriorganisatsioonide 
sidusrühmad, et hinnata ühtse turu 
edasiarendamisel tehtud edusamme, 
vahetada häid tavasid ning käsitleda 
Euroopa kodanike suuremaid muresid;

5. palub jätkuvalt rahastada katseprojekti
„Ühtse turu foorum” (eelarverida 12 02 
03), mida komisjon, Euroopa Parlament 
ja nõukogu eesistujariik igal aastal ühiselt 
korraldavad, ning tuua kokku ELi 
institutsioonide, liikmesriikide, 
kodanikuühiskonna ja äriorganisatsioonide 
sidusrühmad, et hinnata ühtse turu 
edasiarendamisel tehtud edusamme, 
vahetada häid tavasid ning käsitleda 
Euroopa kodanike suuremaid muresid;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Christel Schaldemose

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. taunib asjaolu, et programmi SOLVIT 
ja ühtse turu alase abi teenuste
kulukohustusteks ei ole raha eraldatud 
(eelarverida 12 02 02); on seisukohal, et 
SOLVITi võrgustik on tõhus tasuta 
kohtuvälise vaidluste lahendamise 

6. väljendab muret programmi SOLVIT ja 
ühtse turu alase abi teenuste
kulukohustuste assigneeringute 
vähendamise pärast (eelarverida 12 02 
02); on seisukohal, et SOLVITi võrgustik 
on tõhus tasuta kohtuvälise vaidluste 
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mehhanism, mida peaks kõikides 
liikmesriikides toetama koolitus- ja 
edendamistegevus;

lahendamise mehhanism, mida peaks 
kõikides liikmesriikides toetama koolitus-
ja edendamistegevus;

Or. da

Muudatusettepanek 7
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. kordab oma üleskutset komisjonile ja 
liikmesriikidele kaasrahastada täiendavaid 
ühiseid turujärelevalve meetmeid;
tunnistab tolli rolli turujärelevalves ning 
toetab tolliasutuste ja 
turujärelevalveasutuste vahelise koostöö 
tugevdamist; kutsub liikmesriike üles 
nägema ette vajalikud rahalised vahendid 
ja inimressursid, et täita oma kohustusi 
seoses programmi „Toll 2013”
(eelarveread 14 01 04 02 ja 14 04 02) 
rakendamisega;

8. kordab oma üleskutset komisjonile ja 
liikmesriikidele kaasrahastada täiendavaid 
ühiseid turujärelevalve meetmeid;
tunnistab tolli rolli turujärelevalves ning 
toetab heade tavade ja tehnilise abi 
vahetamise kaudu tolliasutuste ja 
turujärelevalveasutuste vahelise koostöö 
tugevdamist; kutsub liikmesriike üles 
nägema ette vajalikud rahalised vahendid 
ja inimressursid, et täita oma kohustusi 
seoses programmi „Toll 2013”
(eelarveread 14 01 04 02 ja 14 04 02) 
rakendamisega ja pöörata seejuures 
eritähelepanu välispiiride kaitsele ning 
ebaseadusliku kaubanduse ja pettuse 
vastasele võitlusele;

Or. lt

Muudatusettepanek 8
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. kordab oma üleskutset komisjonile ja 
liikmesriikidele kaasrahastada täiendavaid 
ühiseid turujärelevalve meetmeid;

8. kordab oma üleskutset komisjonile ja 
liikmesriikidele kaasrahastada täiendavaid 
ühiseid turujärelevalve meetmeid;
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tunnistab tolli rolli turujärelevalves ning 
toetab tolliasutuste ja 
turujärelevalveasutuste vahelise koostöö 
tugevdamist; kutsub liikmesriike üles 
nägema ette vajalikud rahalised vahendid 
ja inimressursid, et täita oma kohustusi 
seoses programmi „Toll 2013”
(eelarveread 14 01 04 02 ja 14 04 02) 
rakendamisega;

tunnistab tolli rolli turujärelevalves ning 
toetab heade tavade ja tehnilise abi 
vahetamise kaudu tolliasutuste ja 
turujärelevalveasutuste vahelise koostöö 
tugevdamist; kutsub liikmesriike üles 
nägema ette vajalikud rahalised vahendid 
ja inimressursid, et täita oma kohustusi 
seoses programmi „Toll 2013”
(eelarveread 14 01 04 02 ja 14 04 02) 
rakendamisega ja pöörata seejuures 
eritähelepanu välispiiride kaitsele ning 
ebaseadusliku kaubanduse ja pettuse 
vastasele võitlusele;

Or. lt

Muudatusettepanek 9
Edvard Kožušník

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. peab vajalikuks suurendada liidu 
tegevuseks tarbijapoliitika valdkonnas
(eelarverida 17 02 02) ette nähtud
vahendeid, et tagada käimasolevate 
uuringute ja turu-uuringute, eriti 
tarbijaturge ja tingimusi käsitleva 
tulemustabeli järjepidevus; väljendab 
heameelt tarbijapoliitika strateegia ja 
ühenduse tegevusprogrammi 
vahekokkuvõtte üle ja ootab huviga 2011. 
aasta juuliks kavandatud eraldi hinnangut 
tarbijate harimise, teavitamise ja 
suutlikkust suurendavate meetmete kohta;

9. peab vajalikuks liidu tegevuseks 
tarbijapoliitika valdkonnas (eelarverida 17 
02 02) ette nähtud vahendid säilitada, et 
tagada käimasolevate uuringute ja turu-
uuringute, eriti tarbijaturge ja tingimusi 
käsitleva tulemustabeli järjepidevus;
väljendab heameelt tarbijapoliitika 
strateegia ja ühenduse tegevusprogrammi 
vahekokkuvõtte üle ja ootab huviga 2011. 
aasta juuliks kavandatud eraldi hinnangut 
tarbijate harimise, teavitamise ja 
suutlikkust suurendavate meetmete kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Rolandas Paksas
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Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. võtab teadmiseks Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustiku tegevust 
käsitlevas hiljutises hinnangus sisalduvad 
peamised sõnumid, mis puudutavad 
eelkõige praegu kättesaadavate ressursside 
piiratust ning tulevikku kavandatud 
tulemuspõhiseid stiimuleid; toetab
jätkuvalt tarbijakaitsealase koostöö 
võrgustikku, hoolimata sellest, et peatselt 
alustatakse asjaomase võrgustiku 
tulemuslikkuse hindamist.

10. võtab teadmiseks Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustiku tegevust 
käsitlevas hiljutises hinnangus sisalduvad 
peamised sõnumid, mis puudutavad 
eelkõige praegu kättesaadavate ressursside 
piiratust ning tulevikku kavandatud 
tulemuspõhiseid stiimuleid; toetab endiselt
tarbijakaitsealase koostöö võrgustikku,
mille eesmärk on tagada, et
liikmesriikides määrataks kindlaks ja 
kohaldataks tarbijakaitseorganite suhtes 
tõhusaid koostöömehhanisme;

Or. lt

Muudatusettepanek 11
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. võtab teadmiseks Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustiku tegevust 
käsitlevas hiljutises hinnangus sisalduvad 
peamised sõnumid, mis puudutavad 
eelkõige praegu kättesaadavate ressursside 
piiratust ning tulevikku kavandatud 
tulemuspõhiseid stiimuleid; toetab
jätkuvalt tarbijakaitsealase koostöö 
võrgustikku, hoolimata sellest, et peatselt 
alustatakse asjaomase võrgustiku 
tulemuslikkuse hindamist.

10. võtab teadmiseks Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustiku tegevust 
käsitlevas hiljutises hinnangus sisalduvad 
peamised sõnumid, mis puudutavad 
eelkõige praegu kättesaadavate ressursside 
piiratust ning tulevikku kavandatud 
tulemuspõhiseid stiimuleid; toetab endiselt 
tarbijakaitsealase koostöö võrgustikku,
mille eesmärk on tagada, et
liikmesriikides määrataks kindlaks ja 
kohaldataks tarbijakaitseorganite suhtes 
tõhusaid koostöömehhanisme;

Or. lt


