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Tarkistus 1
Christel Schaldemose

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tukee näkemystä, jonka mukaan tiukan 
taloudenpidon aikoina EU:n rajallista
talousarviota ei saisi pelkästään supistaa, 
jolloin jo tehdyt sitoumukset ovat 
vaarassa, vaan sitä olisi käytettävä 
viisaasti tekemällä tarpeellisia investointeja 
ja tehostamalla sisämarkkinoiden toimintaa
talouskasvun stimuloimiseksi ja Euroopan
kansalaisten, kuluttajien ja yritysten 
tukemiseksi työpaikkojen ja kestävän 
toiminnan luomisessa;

1. tukee näkemystä, jonka mukaan
erityisesti tiukan taloudenpidon aikoina 
EU:n talousarviota olisi käytettävä viisaasti
ja siten, että se stimuloi talouskasvua;
toteaa, että tähän voidaan päästä
tekemällä tarpeellisia investointeja ja 
tehostamalla sisämarkkinoiden toimintaa ja
pyrkimällä tukemaan Euroopan
kansalaisia, kuluttajia ja yrityksiä
työpaikkojen ja kestävän toiminnan 
luomisessa;

Or. da

Tarkistus 2
Toine Manders

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tukee näkemystä, jonka mukaan tiukan 
taloudenpidon aikoina EU:n rajallista
talousarviota ei saisi pelkästään supistaa, 
jolloin jo tehdyt sitoumukset ovat 
vaarassa, vaan sitä olisi käytettävä 
viisaasti tekemällä tarpeellisia 
investointeja ja tehostamalla
sisämarkkinoiden toimintaa talouskasvun 
stimuloimiseksi ja Euroopan kansalaisten, 
kuluttajien ja yritysten tukemiseksi
työpaikkojen ja kestävän toiminnan 
luomisessa;

1. tukee näkemystä, jonka mukaan tiukan 
taloudenpidon aikoina EU:n talousarviota 
ei saisi kasvattaa, mutta nykyisiä 
määrärahoja on syytä tarkistaa ja 
järjestellä uudelleen, jotta EU:n
talousarviota voidaan käyttää viisaasti 
eikä jo tehtyjä sitoumuksia tarvitse 
vaarantaa ja täten saadaan stimuloitua 
talouskasvua, tehostettua
sisämarkkinoiden toimintaa ja tuettua
Euroopan kansalaisia, kuluttajia ja 
yrityksiä työpaikkojen ja kestävän 
toiminnan luomisessa;

Or. nl
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Tarkistus 3
Edvard Kožušník

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että on tärkeätä myöntää 
jatkuvasti määrärahoja sisämarkkinoiden 
toimintaa ja kehittämistä varten, erityisesti 
ilmoittamisen, varmentamisen ja 
alakohtaisen lähentämisen aloilla
(budjettikohdat 02 01 04 04 ja 02 03 01);
odottaa komission standardointipaketin 
vastaavan sen yhdenmukaisempaa EU:n
standardointijärjestelmää ja kestävämpää 
rahoitusjärjestelmää standardien 
kehittämiselle koskevaan pyyntöön;

2. korostaa, että on tärkeätä myöntää 
jatkuvasti määrärahoja sisämarkkinoiden 
toimintaa ja kehittämistä varten, erityisesti 
ilmoittamisen, varmentamisen ja 
alakohtaisen lähentämisen aloilla
(budjettikohdat 02 01 04 01 ja 02 03 01);
korostaa, että eurooppalaista 
standardointia koskevan uuden 
sääntelykehyksen tuloksena olisi oltava 
yhdenmukaisempi EU:n
standardointijärjestelmä ja kestävämpi 
rahoitusjärjestelmä standardien 
kehittämiselle;

Or. en

Tarkistus 4
Louis Grech

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. vaatii jatkuvaa rahoitusta 
"Pilottihankkeelle –
Yhtenäismarkkinafoorumi" (budjettikohta 
12 02 03), jonka komissio järjestää yhdessä 
puheenjohtajavaltion kanssa ja jossa 
olisivat edustettuina EU:n toimielimet, 
jäsenvaltiot, kansalaisyhteiskunta ja liike-
elämä ja jossa arvioitaisiin edistymistä 
sisämarkkinoiden uudelleen 
käynnistämisessä, vaihdettaisiin parhaita 
käytäntöjä ja paneuduttaisiin Euroopan 
kansalaisten tärkeimpiin huolenaiheisiin;

5. vaatii jatkuvaa rahoitusta 
"Pilottihankkeelle –
Yhtenäismarkkinafoorumi" (budjettikohta 
12 02 03), jonka komissio järjestää yhdessä 
puheenjohtajavaltion kanssa ja jossa 
olisivat edustettuina EU:n toimielimet, 
jäsenvaltiot, kansalaisyhteiskunta ja liike-
elämä ja jossa arvioitaisiin edistymistä 
sisämarkkinoiden uudelleen 
käynnistämisessä, vaihdettaisiin parhaita 
käytäntöjä ja paneuduttaisiin Euroopan 
kansalaisten tärkeimpiin huolenaiheisiin;
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panee merkille ja pitää tervetulleena, että 
komissio on aloittanut 20 keskeistä 
huolenaihetta koskevan luettelon 
arvioinnin ja uudelleentarkastelun; 
kehottaa tarkastelemaan näitä 
20 keskeistä huolenaihetta säännöllisesti 
yhtenäismarkkinafoorumissa ja 
käyttämään niitä varmistettavissa olevina 
indikaattoreina, joilla voidaan arvioida ja 
seurata yhtenäismarkkinoiden kehitystä 
Euroopan kansalaisten kannalta;

Or. en

Tarkistus 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. vaatii jatkuvaa rahoitusta 
"Pilottihankkeelle –
Yhtenäismarkkinafoorumi" (budjettikohta 
12 02 03), jonka komissio järjestää yhdessä 
puheenjohtajavaltion kanssa ja jossa 
olisivat edustettuina EU:n toimielimet, 
jäsenvaltiot, kansalaisyhteiskunta ja liike-
elämä ja jossa arvioitaisiin edistymistä 
sisämarkkinoiden uudelleen 
käynnistämisessä, vaihdettaisiin parhaita 
käytäntöjä ja paneuduttaisiin Euroopan 
kansalaisten tärkeimpiin huolenaiheisiin;

5. vaatii jatkuvaa rahoitusta 
"Pilottihankkeelle –
Yhtenäismarkkinafoorumi" (budjettikohta 
12 02 03), jonka komissio järjestää 
vuosittain yhdessä Euroopan parlamentin 
ja puheenjohtajavaltion kanssa ja jossa 
olisivat edustettuina EU:n toimielimet, 
jäsenvaltiot, kansalaisyhteiskunta ja liike-
elämä ja jossa arvioitaisiin edistymistä 
sisämarkkinoiden uudelleen 
käynnistämisessä, vaihdettaisiin parhaita 
käytäntöjä ja paneuduttaisiin Euroopan 
kansalaisten tärkeimpiin huolenaiheisiin;

Or. en

Tarkistus 6
Christel Schaldemose

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pahoittelee, ettei sisämarkkinoiden 
ongelmanratkaisuverkkoa (Solvit) ja 
yhtenäismarkkinoihin liittyviä 
neuvontapalveluja (budjettikohta 12 02 02)
koskeviin sitoumuksiin ole myönnetty 
määrärahoja; katsoo, että Solvit-verkosto 
on tehokas ja ilmainen tuomioistuinten 
ulkopuolinen riitojenratkaisumekanismi, 
jota olisi tuettava koulutus- ja 
edistämistoimilla kaikissa jäsenvaltioissa;

6. on huolestunut siitä, että
sisämarkkinoiden 
ongelmanratkaisuverkkoa (Solvit) ja 
yhtenäismarkkinoihin liittyviä 
neuvontapalveluja (budjettikohta 12 02 02)
koskevia maksusitoumusmäärärahoja on 
vähennetty; katsoo, että Solvit-verkosto on 
tehokas ja ilmainen tuomioistuinten 
ulkopuolinen riitojenratkaisumekanismi, 
jota olisi tuettava koulutus- ja 
edistämistoimilla kaikissa jäsenvaltioissa;

Or. da

Tarkistus 7
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. toistaa komissiolle ja jäsenvaltioille 
esittämänsä kehotuksen rahoittaa 
markkinavalvontaa koskevia yhteisiä 
lisätoimia; tunnustaa tullilaitoksen aseman 
markkinavalvonnassa ja tukee 
tulliviranomaisten ja 
markkinavalvontaviranomaisten yhteistyön 
lujittamista; kehottaa jäsenvaltioita 
kohdentamaan tarvittavat rahoitus- ja 
henkilöresurssit, jotta ne voivat täyttää 
Tulli 2013 -ohjelman (budjettikohdat 
14 01 04 02 ja 14 04 02) täytäntöönpanoa 
koskevat velvoitteensa;

8. toistaa komissiolle ja jäsenvaltioille 
esittämänsä kehotuksen rahoittaa 
markkinavalvontaa koskevia yhteisiä 
lisätoimia; tunnustaa tullilaitoksen aseman 
markkinavalvonnassa ja tukee 
tulliviranomaisten ja 
markkinavalvontaviranomaisten yhteistyön 
lujittamista, joka edistää hyvien 
käytäntöjen vaihtamista ja teknisen avun 
antamista; kehottaa jäsenvaltioita 
kohdentamaan tarvittavat rahoitus- ja 
henkilöresurssit, jotta ne voivat täyttää 
Tulli 2013 -ohjelman (budjettikohdat 14 01 
04 02 ja 14 04 02) täytäntöönpanoa 
koskevat velvoitteensa, ja kiinnittämään 
samalla erityistä huomiota ulkorajojen 
suojaamiseen ja laittoman kaupan ja 
petosten torjumiseen;

Or. lt
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Tarkistus 8
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. toistaa komissiolle ja jäsenvaltioille 
esittämänsä kehotuksen rahoittaa 
markkinavalvontaa koskevia yhteisiä 
lisätoimia; tunnustaa tullilaitoksen aseman 
markkinavalvonnassa ja tukee 
tulliviranomaisten ja 
markkinavalvontaviranomaisten yhteistyön 
lujittamista; kehottaa jäsenvaltioita 
kohdentamaan tarvittavat rahoitus- ja 
henkilöresurssit, jotta ne voivat täyttää 
Tulli 2013 -ohjelman (budjettikohdat
14 01 04 02 ja 14 04 02) täytäntöönpanoa 
koskevat velvoitteensa;

8. toistaa komissiolle ja jäsenvaltioille 
esittämänsä kehotuksen rahoittaa 
markkinavalvontaa koskevia yhteisiä 
lisätoimia; tunnustaa tullilaitoksen aseman 
markkinavalvonnassa ja tukee 
tulliviranomaisten ja 
markkinavalvontaviranomaisten yhteistyön 
lujittamista, joka edistää hyvien 
käytäntöjen vaihtamista ja teknisen avun 
antamista; kehottaa jäsenvaltioita 
kohdentamaan tarvittavat rahoitus- ja 
henkilöresurssit, jotta ne voivat täyttää 
Tulli 2013 -ohjelman (budjettikohdat 14 01 
04 02 ja 14 04 02) täytäntöönpanoa 
koskevat velvoitteensa, ja kiinnittämään 
samalla erityistä huomiota ulkorajojen 
suojaamiseen ja laittoman kaupan ja 
petosten torjumiseen;

Or. lt

Tarkistus 9
Edvard Kožušník

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. pitää välttämättömänä lisätä "Unionin 
toimiin kuluttajapolitiikan alalla" 
(budjettikohta 17 02 02) kohdennettuja 
määrärahoja, jotta voidaan varmistaa 
olemassa olevien selvitysten ja 
markkinatutkimusten, ja erityisesti 
kuluttajamarkkinoiden ja kuluttajien ehtoja 

9. pitää välttämättömänä säilyttää
"Unionin toimiin kuluttajapolitiikan alalla" 
(budjettikohta 17 02 02) kohdennetut 
määrärahat ennallaan, jotta voidaan 
varmistaa olemassa olevien selvitysten ja 
markkinatutkimusten, ja erityisesti 
kuluttajamarkkinoiden ja kuluttajien ehtoja 
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koskevan tulostaulun, jatkuvuus; pitää 
myönteisenä kuluttajapoliittisen strategian 
ja yhteisön toimintaohjelman väliarviointia 
ja odottaa innolla heinäkuussa 2011 
todennäköisesti julkaistavaa erillistä 
kuluttajille suuntautuvien koulutusta, 
tiedotusta ja valmiuksien kehittämistä 
koskevien toimien arviointia;

koskevan tulostaulun, jatkuvuus; pitää 
myönteisenä kuluttajapoliittisen strategian 
ja yhteisön toimintaohjelman väliarviointia 
ja odottaa innolla heinäkuussa 2011 
todennäköisesti julkaistavaa erillistä 
kuluttajille suuntautuvien koulutusta, 
tiedotusta ja valmiuksien kehittämistä 
koskevien toimien arviointia;

Or. en

Tarkistus 10
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. panee merkille Euroopan 
kuluttajakeskusten verkoston toimintaa 
koskevan äskettäisen arvion tärkeimmän 
sisällön, joka koskee erityisesti toistaiseksi 
käytettävissä olleiden resurssien 
rajallisuutta sekä tulevaisuutta ajatellen 
ehdotettuja suoritusperusteisia 
kannustimia; tukee edelleen 
kuluttajansuojaa käsittelevää 
yhteistyöverkostoa huolimatta siitä, että 
lähiaikoina on tulossa sen tehokkuutta 
koskeva arviointi.

10. panee merkille Euroopan 
kuluttajakeskusten verkoston toimintaa 
koskevan äskettäisen arvion tärkeimmän 
sisällön, joka koskee erityisesti toistaiseksi 
käytettävissä olleiden resurssien 
rajallisuutta sekä tulevaisuutta ajatellen 
ehdotettuja suoritusperusteisia 
kannustimia; tukee edelleen 
kuluttajansuojaa käsittelevää 
yhteistyöverkostoa, joka pyrkii 
varmistamaan 
kuluttajansuojaviranomaisia koskevien 
tehokkaiden yhteistyömekanismien 
määrittämisen ja soveltamisen 
jäsenvaltioissa.

Or. lt

Tarkistus 11
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
10 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

10. panee merkille Euroopan 
kuluttajakeskusten verkoston toimintaa 
koskevan äskettäisen arvion tärkeimmän 
sisällön, joka koskee erityisesti toistaiseksi 
käytettävissä olleiden resurssien 
rajallisuutta sekä tulevaisuutta ajatellen 
ehdotettuja suoritusperusteisia 
kannustimia; tukee edelleen 
kuluttajansuojaa käsittelevää 
yhteistyöverkostoa huolimatta siitä, että 
lähiaikoina on tulossa sen tehokkuutta 
koskeva arviointi.

10. panee merkille Euroopan 
kuluttajakeskusten verkoston toimintaa 
koskevan äskettäisen arvion tärkeimmän 
sisällön, joka koskee erityisesti toistaiseksi 
käytettävissä olleiden resurssien 
rajallisuutta sekä tulevaisuutta ajatellen 
ehdotettuja suoritusperusteisia 
kannustimia; tukee edelleen 
kuluttajansuojaa käsittelevää 
yhteistyöverkostoa, joka pyrkii 
varmistamaan 
kuluttajansuojaviranomaisia koskevien 
tehokkaiden yhteistyömekanismien 
määrittämisen ja soveltamisen 
jäsenvaltioissa.

Or. lt


