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Muudatusettepanek 1
Cristian Silviu Buşoi

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. võtab rahuloluga teadmiseks jaotise 12 
maksete assigneeringute täitmismäära 
suurenemise; tunneb muret tarbijapoliitika 
valdkonna eelarve madala täitmismäära 
pärast ja kutsub komisjoni üles võtma 
vajalikke meetmeid, et parandada maksete
vajadustega seotud prognooside 
usaldusväärsust;

1. võtab rahuloluga teadmiseks jaotise 12 
maksete assigneeringute täitmismäära 
suurenemise; juhib aga tähelepanu sellele, 
et eelarverea 17 02 04 täitmismäär oli 
madal, mille tõttu väheneb kahjuks ka
tarbijapoliitika valdkonna keskmine 
täitmismäär; rõhutab, et eelarve täitmise 
parandamiseks peab komisjon maksete
vajaduse prognoosimisel tõhusamaid 
mehhanisme kasutama; tunneb heameelt 
edusammude üle, mida komisjon 2011. 
aastal selles vallas on teinud;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Cristian Silviu Buşoi

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et finantsteenuste 
kasutamiseks tuleb tarbijaid 
rahandusküsimustes harida; kordab 
seetõttu, et eespool nimetatud 
täitmisprobleemidest ja nende 
lahendamisel hiljuti tehtud edusammudest 
olenemata toetab 2010. aastal loodud 
katseprojekti „Läbipaistvus ja stabiilsus 
finantsturgudel”; innustab komisjoni 
eraldatud vahendite kasutamiseks 
parimaid võimalusi leidma;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. väljendab heameelt komisjoni algatuse 
üle korraldada liikmesriikides seminare, et 
käsitleda probleeme, millega riikide 
ametiasutused siseturgu käsitlevaid 
õigusakte rakendades ja jõustades silmitsi 
seisavad; on veendunud, et see mõjutab 
rakendamistulemusi positiivselt;

2. väljendab heameelt komisjoni algatuse 
üle korraldada liikmesriikides seminare, et 
käsitleda probleeme, millega riikide 
ametiasutused siseturgu käsitlevaid 
õigusakte rakendades ja jõustades silmitsi 
seisavad; märgib aga, et seminarid on 
tulemuslikud ainult siis, kui jagatavaid 
teadmisi ja teemast arusaamist pidevalt 
kontrollitakse ja hinnatakse;

Or. de

Muudatusettepanek 4
Iliana Ivanova

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kordab, et kutsub komisjoni üles 
analüüsima, kui tõhusad praegused VKE 
rahastamise programmid on, ning 
kaaluma võimalusi uute ühiste 
rahastamisvahendite väljatöötamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Anna Hedh

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab rahulolu selle üle, et komisjon 
peab SOLVITi ja projekti EU Pilot 
edendamist alternatiivsete probleemide 
lahendamise mehhanismidena oluliseks, 
ning kutsub komisjoni üles asjaomaseid 
jõupingutusi suurendama; tuletab meelde, 
et Euroopa Parlament toetab SOLVITi 
jaoks eraldi eelarverea loomist; väljendab 
rahulolu uue ilmega portaali „Teie 
Euroopa” kui veebisaidi üle, millega 
antakse ühtne juurdepääs eri 
valdkondadega seotud õigusi ja 
abiteenuseid käsitlevale teabele;

3. väljendab rahulolu selle üle, et komisjon 
peab SOLVITi ja projekti EU Pilot 
edendamist alternatiivsete probleemide 
lahendamise mehhanismidena oluliseks, 
ning kutsub komisjoni üles asjaomaseid 
jõupingutusi suurendama; rõhutab, et 
probleeme, mis kodanikel näiteks 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamisel ja 
tööõiguse alal on, on SOLVIT tõhusalt 
lahendada aidanud; tuletab meelde, et 
Euroopa Parlament toetab SOLVITi jaoks 
eraldi eelarverea loomist; väljendab 
rahulolu uue ilmega portaali „Teie 
Euroopa” kui veebisaidi üle, millega 
antakse ühtne juurdepääs eri 
valdkondadega seotud õigusi ja 
abiteenuseid käsitlevale teabele;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab rahulolu selle üle, et komisjon 
peab SOLVITi ja projekti EU Pilot 
edendamist alternatiivsete probleemide 
lahendamise mehhanismidena oluliseks, 
ning kutsub komisjoni üles asjaomaseid 
jõupingutusi suurendama; tuletab meelde, 
et Euroopa Parlament toetab SOLVITi 
jaoks eraldi eelarverea loomist; väljendab 
rahulolu uue ilmega portaali „Teie 
Euroopa” kui veebisaidi üle, millega 
antakse ühtne juurdepääs eri 
valdkondadega seotud õigusi ja 
abiteenuseid käsitlevale teabele;

3. väljendab rahulolu selle üle, et komisjon 
peab SOLVITi ja projekti EU Pilot 
edendamist alternatiivsete probleemide 
lahendamise mehhanismidena oluliseks, 
ning kutsub komisjoni üles asjaomaseid 
jõupingutusi suurendama; tuletab meelde, 
et Euroopa Parlament toetab SOLVITi 
jaoks eraldi eelarverea loomist; väljendab 
rahulolu uue ilmega portaali „Teie 
Euroopa” kui veebisaidi üle, millega 
antakse ühtne juurdepääs eri 
valdkondadega seotud õigusi ja 
abiteenuseid käsitlevale teabele; on 
seisukohal, et nende meetmete võtmist 
tuleks jätkata ning avaliku teabe hulka 



PE480.760v02-00 6/14 AM\890858ET.doc

ET

„Teie Euroopa” portaalis tuleb 
suurendada;

Or. pl

Muudatusettepanek 7
Cristian Silviu Buşoi

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab rahulolu selle üle, et komisjon 
peab SOLVITi ja projekti EU Pilot 
edendamist alternatiivsete probleemide 
lahendamise mehhanismidena oluliseks, 
ning kutsub komisjoni üles asjaomaseid 
jõupingutusi suurendama; tuletab meelde, 
et Euroopa Parlament toetab SOLVITi 
jaoks eraldi eelarverea loomist; väljendab 
rahulolu uue ilmega portaali „Teie 
Euroopa” kui veebisaidi üle, millega 
antakse ühtne juurdepääs eri 
valdkondadega seotud õigusi ja 
abiteenuseid käsitlevale teabele;

3. väljendab rahulolu selle üle, et komisjon 
peab SOLVITi ja projekti EU Pilot 
edendamist alternatiivsete probleemide 
lahendamise mehhanismidena oluliseks, 
ning kutsub komisjoni üles asjaomaseid 
jõupingutusi suurendama; tuletab meelde, 
et Euroopa Parlament toetab eraldi 
eelarverea loomist ning piisavate rahaliste 
vahendite eraldamist nii SOLVITi, „Teie 
Euroopa” portaali kui ka kõigi muude 
vahendite jaoks, mille eesmärk on tagada 
siseturu kohapealne toimimine; väljendab 
rahulolu uue ilmega portaali „Teie 
Euroopa” kui veebisaidi üle, millega 
antakse ühtne juurdepääs eri 
valdkondadega seotud õigusi ja 
abiteenuseid käsitlevale teabele;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Iliana Ivanova

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab rahulolu selle üle, et komisjon 
peab SOLVITi ja projekti EU Pilot 
edendamist alternatiivsete probleemide 

3. väljendab rahulolu selle üle, et komisjon 
peab SOLVITi ja projekti EU Pilot 
edendamist alternatiivsete probleemide 
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lahendamise mehhanismidena oluliseks, 
ning kutsub komisjoni üles asjaomaseid 
jõupingutusi suurendama; tuletab meelde, 
et Euroopa Parlament toetab SOLVITi 
jaoks eraldi eelarverea loomist; väljendab 
rahulolu uue ilmega portaali „Teie 
Euroopa” kui veebisaidi üle, millega 
antakse ühtne juurdepääs eri 
valdkondadega seotud õigusi ja 
abiteenuseid käsitlevale teabele;

lahendamise mehhanismidena oluliseks, 
ning kutsub komisjoni üles asjaomaseid 
jõupingutusi suurendama; tuletab meelde, 
et Euroopa Parlament toetab SOLVITi 
jaoks eraldi eelarverea loomist; väljendab 
rahulolu uue ilmega portaali „Teie 
Euroopa” kui veebisaidi üle, millega 
antakse ühtne juurdepääs eri 
valdkondadega seotud õigusi ja 
abiteenuseid käsitlevale teabele; kutsub 
komisjoni üles tegema endiselt vähese 
reklaami tõttu kannatava „Teie Euroopa” 
portaali propageerimiseks rohkem tööd;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Cristian Silviu Buşoi

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. väljendab rahulolu Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustikule jätkuvalt 
antava rahalise toetuse üle ja samuti selle 
tõhususe hindamiseks tellitud uuringu üle;
kutsub komisjoni üles juhinduma 
asjaomase uuringu järeldustest ja võtma 
meetmeid nii pakutavate teenuste 
kvaliteedi parandamiseks kui ka tarbijate 
teadlikkuse suurendamiseks Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustiku (ECC-Net) 
kohta;

4. väljendab rahulolu Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustikule jätkuvalt 
antava rahalise toetuse üle ja samuti selle 
tõhususe hindamiseks tellitud uuringu üle;
kutsub komisjoni üles juhinduma 
asjaomase uuringu järeldustest ja võtma 
meetmeid nii pakutavate teenuste 
kvaliteedi parandamiseks kui ka
võrgustiku pidevaks rahastamiseks; 
rõhutab, et tarbijad tuleb Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustikust rohkem 
teavitada; tunneb erilist heameelt tegevuse 
üle, mida komisjon selleks teeb, nagu 
meediakampaaniad ja otsingumootori 
optimeerimine;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. väljendab rahulolu Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustikule jätkuvalt 
antava rahalise toetuse üle ja samuti selle 
tõhususe hindamiseks tellitud uuringu üle;
kutsub komisjoni üles juhinduma 
asjaomase uuringu järeldustest ja võtma 
meetmeid nii pakutavate teenuste 
kvaliteedi parandamiseks kui ka tarbijate 
teadlikkuse suurendamiseks Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustiku (ECC-Net) 
kohta;

4. väljendab rahulolu Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustikule jätkuvalt 
antava rahalise toetuse üle ja samuti selle 
tõhususe hindamiseks tellitud uuringu üle;
kutsub komisjoni üles juhinduma 
asjaomase uuringu järeldustest ja võtma 
meetmeid nii pakutavate teenuste 
kvaliteedi parandamiseks kui ka tarbijate 
teadlikkuse suurendamiseks Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustiku (ECC-Net)
teenuste kohta;

Or. pl

Muudatusettepanek 11
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. väljendab rahulolu Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustikule jätkuvalt 
antava rahalise toetuse üle ja samuti selle 
tõhususe hindamiseks tellitud uuringu üle;
kutsub komisjoni üles juhinduma 
asjaomase uuringu järeldustest ja võtma 
meetmeid nii pakutavate teenuste 
kvaliteedi parandamiseks kui ka tarbijate 
teadlikkuse suurendamiseks Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustiku (ECC-Net) 
kohta;

4. väljendab rahulolu Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustikule jätkuvalt 
antava rahalise toetuse üle ja samuti selle 
tõhususe hindamiseks tellitud uuringu üle;
kutsub komisjoni üles juhinduma 
asjaomase uuringu järeldustest ja võtma 
meetmeid pakutavate teenuste kvaliteedi 
parandamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 12
Franz Obermayr
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Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib, et kodanikud teavad 
SOLVITist, „Teie Euroopa” portaalist ja 
Euroopa tarbijakeskuste võrgustikust 
endiselt liiga vähe ning seetõttu on 
siseturu ja selle võimaluste alane 
teavitamine vähem tulemuslik; kutsub 
komisjoni üles võtma nii üldisi (näiteks 
koolituse näol pakutavaid) kui ka 
konkreetseid kaupu ja teenuseid 
puudutavaid üldsuse teavitamise 
meetmeid, nt tegema autodealast 
teavitustööd liikmesriikide autoklubides ja 
autokoolides;

Or. de

Muudatusettepanek 13
Ildikó Gáll-Pelcz

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles suurendama 
pingutusi, et tagada liikmesriikide kontode 
aruannete korrektsus traditsiooniliste 
omavahendite osas, ja parandama riiklikku 
tollijärelevalvet, et vältida vigu kogutud 
traditsiooniliste omavahendite summades, 
kooskõlas kontrollikoja soovitusega (punkt 
2.21);

5. kutsub komisjoni üles suurendama 
pingutusi, et tagada liikmesriikide kontode 
aruannete korrektsus traditsiooniliste 
omavahendite osas, ja parandama riiklikku 
tollijärelevalvet, et vältida vigu kogutud 
traditsiooniliste omavahendite summades, 
kooskõlas kontrollikoja soovitusega (punkt 
2.21); eelkõige teatavate 
kontrollisüsteemide probleemide 
lahendamiseks innustab komisjoni 
seetõttu õigusraamistikku veelgi 
lihtsamaks muutma;

Or. en
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Muudatusettepanek 14
Iliana Ivanova

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et paljud teadusuuringute ja 
muude poliitikavaldkondade peatükis 
leitud vead tekkisid seetõttu, et eeskirjad 
on liiga keerulised; VKE halduskoormuse 
vähendamiseks palub komisjonil 
eeskirjade lihtsustamise ja kontrolli 
vahelise tasakaalu parandamiseks eri
võimalusi kaaluda; rõhutab, et avalike 
hangete eeskirjad on keerulised, ja 
soovitab neid üldise veamäära 
vähendamiseks lihtsamaks muuta;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Iliana Ivanova

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. on mures selle pärast, et komisjoni 
järelevalve- ja kontrollisüsteemid on 
ainult osaliselt tõhusad; juhib tähelepanu 
sellele, et teatavaid vigu, mis 
kontrollikoda leidis, ei olnud komisjon 
leidnud, ning seetõttu rõhutab, et praegusi 
kontrollisüsteeme tuleb parandada;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ildikó Gáll-Pelcz
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Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kordab, et nõuab komisjonilt, et ta 
esitaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule igal aastal kõigi eelarveridade 
kohta kulutuste üksikasjalikuma 
kirjelduse, milles ta on kulutusi 
analüüsinud vastavalt eelarverea kohta 
tehtud märkustele;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on vaatamata kontrollikoja 
õigustatud kriitikale1 seisukohal, et VKE 
tagatissüsteem on peamine 
rahastamisvahend, millega 
tööndusettevõtete ja jaekaupluste 
potentsiaali veel rohkem suurendada; 
innustab komisjoni VKE tagatissüsteemi 
maksimaalselt kasulikuks muutma ning 
liidu uuendustegevust ja ettevõtlust 
maailma tasemel edasi arendama;
_______________
1 Kontrollikoja eriaruanne nr 4/2011 
„VKEde tagatissüsteemi audit”.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Andreas Schwab, Iliana Ivanova
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Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. võtab teadmiseks kontrollikoja 
eriaruande nr 13/2011 „Kas 
tolliprotseduuri 42 kontroll on 
käibemaksust kõrvalehoidumise 
ärahoidmiseks ja avastamiseks piisav?”; 
et käibemaksust kõrvalehoidumise 
tagajärjel liikmesriikides eelarves suuri 
puudujääke ei tekiks, palub komisjonil 
liidu õiguslikus raamistikus veel rohkem 
muudatusi teha; et tolliasutused 
käibemaksuvabastusi ühtselt kohaldaksid, 
kutsub liikmesriike peale selle üles 
koostööd ja teabevahetust parandama;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Arvamuse projekt
Lõige 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. tunneb heameelt selle üle, et komisjon 
on finantskriisiga seotud kiireloomuliste 
juhtude tõttu võtnud finantssektorile 
antava riigiabi kohta vastu spetsiaalseid 
suunised; võtab teadmiseks, et 
kontrollikoja hinnangul on komisjon 
finantskriisi tingimustes tõhusalt 
tegutsenud; innustab komisjoni ka 
edaspidi tagama, et riigiabi vastaks 
Euroopa Liidu toimimise lepingus 
sätestatud eesmärkidele, ning kujundama 
konkurentsimoonutuste ja kaubandusele 
avalduva mõju suhtes realistliku 
seisukoha; kutsub komisjoni üles 
laiendama riigiabi ja riigiabi kontrolli 
mõju järelhindamist ettevõtjatele, 
turgudele ja majandusele üldiselt; 
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rõhutab, et selleks, et kõigile 
sidusrühmadele õiguskindlus anda, tuleb 
kaebuste menetlemine kiiremaks ja 
tõhusamaks muuta;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Arvamuse projekt
Lõige 6 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 d. tuletab liikmesriikidele meelde 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 
317 tulenevat vastusust ning, et 
liikmesriigid on kohustatud enne, kui nad 
komisjonile kulusid tõendavad, oma 
halduskontrollisüsteeme tugevdama; 
tuletab samuti meelde, et 
aastakokkuvõtete kohta, mis on 
usaldusväärsuse hindamisel oluliseks 
teabeallikaks, on antud välja suunised;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Arvamuse projekt
Lõige 6 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 e. teatisele „Euroopa 2020. aasta 
strateegia aluseks olev eelarve” osutades 
kutsub komisjoni üles tegema ka edaspidi 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
koostööd ning tagama, et liidu tulevase 
programmilise tegevuse puhul peetaks 
kinni lihtsustamise, usaldusväärse 
finantsjuhtimise ja aruandekohustuse 
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põhimõtetest; kutsub liikmesriike ja 
komisjoni üles pöörama liidu 
rahastamiskavade koostamisel 
põhitähelepanu täpsetele, mõõdetavatele, 
saavutatavatele, asjakohastele ja ajaliselt 
piiritletud eesmärkidele ning võtma samas 
arvesse täitmisega seotud riske;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 6 f (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 f. kuna ettemaksete (eelmaksete) 
osakaal on liidu üldeelarves järjest 
suurem, kutsub komisjoni üles 
maksumaksjate raha raiskamise 
vältimiseks raamatupidamiseeskirjades ja 
järelevalves vastavalt muudatusi tegema; 
märgib, et seatud eesmärkide ja tegelike 
tulemuste vahelisi erinevusi ei ole 
piisavalt analüüsitud ning et 
tõhususanalüüsi aruannete raamistik ei 
hõlmanud kulutuste säästlikkust ega 
tõhusust;

Or. en


