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Tarkistus 1
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille, että 
osaston 12 maksumäärärahojen käyttöaste 
on kasvanut; on huolissaan
kuluttajapolitiikan alan alhaisesta 
käyttöasteesta ja pyytää komissiota 
toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet 
maksutarpeita koskevien ennusteiden 
luotettavuuden parantamiseksi;

1. panee tyytyväisenä merkille, että osaston 
12 maksumäärärahojen toteutusaste on 
kasvanut; korostaa kuitenkin, että 
budjettikohdan 17 02 04 käyttöaste on 
alhainen, mikä on vaikuttanut kielteisesti 
kuluttajapolitiikan keskimääräiseen 
toteutusasteeseen; korostaa, että 
komission on käytettävä tehokkaampia 
maksutarpeiden ennakoimismenetelmiä, 
jotta talousarvion toteuttamista voidaan 
parantaa; panee tyytyväisenä merkille, 
että komissio edistyi asian suhteen 
vuonna 2011;

Or. en

Tarkistus 2
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että on edistettävä 
kuluttajille annettavaa rahoitusalan 
valistusta, jotta voidaan vahvistaa heidän 
asemaansa rahoituspalvelujen suhteen; 
ottaa aiemmin korostetusta 
toteuttamisvajeesta huolimatta huomioon 
äskettäisen myönteisen kehityksen ja 
toistaa kannattavansa vuonna 2010 
käynnistettyä rahoitusmarkkinoiden 
avoimuuden ja vakauden pilottihanketta; 
kannustaa komissiota jatkamaan 
kohdennettujen varojen parhaiden 



PE480.760v02-00 4/15 AM\890858FI.doc

FI

käyttötapojen selvittämistä; 

Or. en

Tarkistus 3
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää myönteisenä komission aloitetta 
järjestää jäsenvaltioissa työpajoja, joissa 
käsitellään kansallisten hallintojen 
sisämarkkinalainsäädännön 
täytäntöönpanossa ja täytäntöönpanon 
valvonnassa kohtaamia ongelmia; uskoo, 
että tällä tulee olemaan myönteinen 
vaikutus talousarvion toteuttamiseen;

2. pitää myönteisenä komission aloitetta 
järjestää jäsenvaltioissa työpajoja, joissa 
käsitellään kansallisten hallintojen 
sisämarkkinalainsäädännön 
täytäntöönpanossa ja täytäntöönpanon 
valvonnassa kohtaamia ongelmia; toteaa 
kuitenkin, että työpajoista saadaan 
tehokkaita tuloksia, kun kertynyttä 
tietämystä ja perehtyneisyyttä testataan ja 
arvioidaan säännöllisesti;

Or. de

Tarkistus 4
Iliana Ivanova

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pyytää uudelleen komissiota 
analysoimaan pk-yrityksille tarkoitettujen 
nykyisten rahoitusohjelmien 
vaikuttavuutta ja kartoittamaan uusien 
yhteisten rahoitusvälineiden kehittämistä; 

Or. en
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Tarkistus 5
Anna Hedh

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio pitää tärkeänä edistää Solvit-
järjestelmää ja EU Pilot -hanketta 
vaihtoehtoisina 
ongelmanratkaisumekanismeina, ja pyytää 
komissiota tehostamaan tätä koskevia 
toimiaan; toistaa kannattavansa erillisen 
budjettikohdan luomista Solvit-
järjestelmälle; pitää myönteisenä 
parannettua Your Europe -portaalia, joka 
on tietoa oikeuksista eri aloilla sekä 
saatavilla olevista palveluista tarjoava 
keskitetty verkkosivusto;

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio pitää tärkeänä edistää Solvit-
järjestelmää ja EU Pilot -hanketta 
vaihtoehtoisina 
ongelmanratkaisumekanismeina, ja pyytää 
komissiota tehostamaan tätä koskevia 
toimiaan; korostaa, että Solvit-järjestelmä 
on osoittautunut tehokkaaksi 
ratkaistaessa kansalaisiin vaikuttavia 
ongelmia, kuten ammatillisten tutkintojen 
tunnustamiseen ja työelämän oikeuksiin 
liittyviä ongelmia; toistaa kannattavansa 
erillisen budjettikohdan luomista Solvit-
järjestelmälle; pitää myönteisenä 
parannettua Your Europe -portaalia, joka 
on tietoa oikeuksista eri aloilla sekä 
saatavilla olevista palveluista tarjoava 
keskitetty verkkosivusto;

Or. en

Tarkistus 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio pitää tärkeänä edistää Solvit-
järjestelmää ja EU Pilot -hanketta 
vaihtoehtoisina 
ongelmanratkaisumekanismeina, ja pyytää 
komissiota tehostamaan tätä koskevia 
toimiaan; toistaa kannattavansa erillisen 
budjettikohdan luomista Solvit-
järjestelmälle; pitää myönteisenä 

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio pitää tärkeänä edistää Solvit-
järjestelmää ja EU Pilot -hanketta 
vaihtoehtoisina 
ongelmanratkaisumekanismeina, ja pyytää 
komissiota tehostamaan tätä koskevia 
ponnistelujaan; toistaa kannattavansa 
erillisen budjettikohdan luomista Solvit-
järjestelmälle; pitää myönteisenä 
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parannettua Your Europe -portaalia, joka 
on tietoa oikeuksista eri aloilla sekä 
saatavilla olevista palveluista tarjoava 
keskitetty verkkosivusto;

parannettua Your Europe -portaalia, joka 
on keskitetty verkkosivusto, joka tarjoaa 
tietoa oikeuksista eri aloilla sekä saatavilla 
olevista palveluista; katsoo, että näitä 
toimia olisi jatkettava ja että julkisten 
tietojen välittämistä Your Europe -
portaalin avulla olisi nopeutettava;

Or. pl

Tarkistus 7
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio pitää tärkeänä edistää Solvit-
järjestelmää ja EU Pilot -hanketta 
vaihtoehtoisina 
ongelmanratkaisumekanismeina, ja pyytää 
komissiota tehostamaan tätä koskevia 
toimiaan; toistaa kannattavansa erillisen 
budjettikohdan luomista Solvit-
järjestelmälle; pitää myönteisenä 
parannettua Your Europe -portaalia, joka 
on tietoa oikeuksista eri aloilla sekä 
saatavilla olevista palveluista tarjoava 
keskitetty verkkosivusto;

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio pitää tärkeänä edistää Solvit-
järjestelmää ja EU Pilot -hanketta 
vaihtoehtoisina 
ongelmanratkaisumekanismeina, ja pyytää 
komissiota tehostamaan tätä koskevia 
toimiaan; toistaa kannattavansa erillisen 
budjettikohdan luomista ja asianmukaista 
rahoitusta Solvit-järjestelmälle, Your
Europe -portaalille ja kaikille muille 
välineille, joilla varmistetaan 
sisämarkkinoiden toimivuus käytännössä; 
pitää myönteisenä parannettua Your 
Europe -portaalia, joka on tietoa 
oikeuksista eri aloilla sekä saatavilla 
olevista palveluista tarjoava keskitetty 
verkkosivusto;

Or. en

Tarkistus 8
Iliana Ivanova

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio pitää tärkeänä edistää Solvit-
järjestelmää ja EU Pilot -hanketta 
vaihtoehtoisina 
ongelmanratkaisumekanismeina, ja pyytää 
komissiota tehostamaan tätä koskevia 
toimiaan; toistaa kannattavansa erillisen 
budjettikohdan luomista Solvit-
järjestelmälle; pitää myönteisenä 
parannettua Your Europe -portaalia, joka 
on tietoa oikeuksista eri aloilla sekä 
saatavilla olevista palveluista tarjoava 
keskitetty verkkosivusto;

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio pitää tärkeänä edistää Solvit-
järjestelmää ja EU Pilot -hanketta 
vaihtoehtoisina 
ongelmanratkaisumekanismeina, ja pyytää 
komissiota tehostamaan tätä koskevia 
toimiaan; toistaa kannattavansa erillisen 
budjettikohdan luomista Solvit-
järjestelmälle; pitää myönteisenä 
parannettua Your Europe -portaalia, joka 
on tietoa oikeuksista eri aloilla sekä 
saatavilla olevista palveluista tarjoava 
keskitetty verkkosivusto; kehottaa 
komissiota toteuttamaan lisätoimia 
edistääkseen edelleen vain vähän 
julkisuutta saavan Your Europe 
-portaalin käyttöä;

Or. en

Tarkistus 9
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on tyytyväinen, että Euroopan 
kuluttajakeskusten (EKK) verkostolle 
myönnettävää taloudellista tukea on 
jatkettu ja että on teetetty verkoston 
tehokkuutta arvioiva tutkimus; pyytää 
komissiota hyödyntämään tämän 
tutkimuksen päätelmiä ja ryhtymään 
toimiin tarjottavien palvelujen laadun 
parantamiseksi ja EKK-verkoston
tunnettuuden lisäämiseksi kuluttajien 
keskuudessa;

4. on tyytyväinen, että Euroopan 
kuluttajakeskusten (EKK) verkostolle 
myönnettävää taloudellista tukea on 
jatkettu ja että on teetetty verkoston 
tehokkuutta arvioiva tutkimus; pyytää 
komissiota hyödyntämään tämän 
tutkimuksen päätelmiä ja ryhtymään 
toimiin tarjottavien palvelujen laadun 
parantamiseksi ja verkoston vakaan 
rahoituksen varmistamiseksi; korostaa, 
että on lisättävä EKK-verkoston 
tunnettuutta kuluttajien keskuudessa; pitää 
tässä yhteydessä erittäin myönteisinä 
komission toteuttamia toimia, kuten 
mediakampanjoita ja hakukoneiden 
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optimointia; 

Or. en

Tarkistus 10
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on tyytyväinen, että Euroopan 
kuluttajakeskusten (EKK) verkostolle 
myönnettävää taloudellista tukea on 
jatkettu ja että on teetetty verkoston 
tehokkuutta arvioiva tutkimus; pyytää 
komissiota hyödyntämään tämän 
tutkimuksen päätelmiä ja ryhtymään 
toimiin tarjottavien palvelujen laadun 
parantamiseksi ja EKK-verkoston
tunnettuuden lisäämiseksi kuluttajien 
keskuudessa;

4. on tyytyväinen, että Euroopan 
kuluttajakeskusten (EKK) verkostolle 
myönnettävää taloudellista tukea on 
jatkettu ja että on teetetty verkoston 
tehokkuutta arvioiva tutkimus; pyytää 
komissiota hyödyntämään tämän 
tutkimuksen päätelmiä ja ryhtymään 
toimiin tarjottavien palvelujen laadun 
parantamiseksi ja EKK-verkostossa 
tarjottujen palvelujen tunnettuuden 
lisäämiseksi kuluttajien keskuudessa;

Or. pl

Tarkistus 11
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on tyytyväinen, että Euroopan 
kuluttajakeskusten (EKK) verkostolle 
myönnettävää taloudellista tukea on 
jatkettu ja että on teetetty verkoston 
tehokkuutta arvioiva tutkimus; pyytää 
komissiota hyödyntämään tämän 
tutkimuksen päätelmiä ja ryhtymään 
toimiin tarjottavien palvelujen laadun 
parantamiseksi ja EKK-verkoston 
tunnettuuden lisäämiseksi kuluttajien 

4. on tyytyväinen, että Euroopan 
kuluttajakeskusten (EKK) verkostolle 
myönnettävää taloudellista tukea on 
jatkettu ja että on teetetty verkoston 
tehokkuutta arvioiva tutkimus; pyytää 
komissiota hyödyntämään tämän 
tutkimuksen päätelmiä ja ryhtymään 
toimiin tarjottavien palvelujen laadun 
parantamiseksi;
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keskuudessa;

Or. de

Tarkistus 12
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että Solvit-järjestelmän, Your 
Europe -portaalin ja EKK-verkoston 
tunnettuus on edelleen aivan liian 
vähäistä, mikä vesittää sisämarkkinoista 
tiedottamisen tehokkuutta ja tiedottamisen 
suomia mahdollisuuksia; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan yleisiä 
tiedottamistoimia esimerkiksi 
kouluopetuksen yhteydessä ja valistamaan 
konkreettisesti tuotteista ja palveluista 
esimerkiksi henkilöautoista, 
jäsenvaltioiden autoilijayhdistyksissä ja 
autokouluissa; 

Or. de

Tarkistus 13
Ildikó Gáll-Pelcz

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää komissiota tehostamaan toimiaan 
sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden 
perinteisiä omia varoja koskevat 
tilinpäätöslaskelmat ovat tarkkoja, ja 
parantamaan kansallista tullivalvontaa, 
jotta vältytään virheiltä kannettujen 
perinteisten omien varojen määrissä, kuten 
tilintarkastustuomioistuin suosittelee 

5. pyytää komissiota tehostamaan 
ponnistelujaan sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltioiden perinteisiä omia varoja 
koskevat tiliotteet ovat tarkkoja, ja 
parantamaan kansallista tullivalvontaa, 
jotta vältytään virheiltä kannettujen 
perinteisten omien varojen määrissä, kuten 
tilintarkastustuomioistuin suosittelee 
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(kohta 2.21); (kohta 2.21); kannustaa siksi komissiota 
jatkamaan edelleen oikeudellisen 
järjestelmän yksinkertaistamista etenkin, 
jotta voidaan ratkaista eräitä 
valvontajärjestelmiä edelleen vaivaavat 
ongelmat;

Or. en

Tarkistus 14
Iliana Ivanova

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että tutkimuksia ja muita 
politiikkoja koskevan luvun virheet 
johtuvat enimmäkseen sääntöjen 
monimutkaisuudesta; pyytää komissiota 
tarkastelemaan eri vaihtoehtoja, jotta 
yksinkertaistaminen ja valvonta voitaisiin 
tasapainottaa paremmin pk-yritysten 
hallinnollisen rasituksen keventämiseksi; 
korostaa, että julkisia hankintoja koskevat 
säännöt ovat monimutkaisia, ja suosittelee 
sääntöjen yksinkertaistamista virheiden 
vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 15
Iliana Ivanova

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. pitää huolestuttavana, että komission 
valvontajärjestelmien vaikuttavuus jää 
puutteelliseksi; korostaa, että 
tilintarkastustuomioistuin on löytänyt 
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eräitä komissiolta havaitsematta jääneitä 
virheitä, ja tähdentää siksi, että nykyisiä 
valvontajärjestelmiä on pyrittävä 
parantamaan;

Or. en

Tarkistus 16
Ildikó Gáll-Pelcz

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. muistuttaa uudelleen komissiota siitä, 
että sen olisi toimitettava vuosittain 
parlamentille ja neuvostolle 
yksityiskohtaisempi kuvaus kunkin 
budjettikohdan menoista verrattuna 
kulloisenkin kohdan selvitysosaan; 

Or. en

Tarkistus 17
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo tilintarkastustuomioistuimen 
esittämästä perustellusta arvostelusta1

huolimatta, että pk-yritysten 
takausjärjestelmä on tärkeä 
rahoitusväline, jolla lisätään 
käsiteollisuusyritysten ja 
vähittäismyyntiliikkeiden tarjoaman 
potentiaalin hyödyntämistä; kannustaa 
komissiota optimoimaan pk-yritysten 
takausjärjestelmän tuottaman 
eurooppalaisen lisäarvon ja edistämään 
unionin innovointia ja yrittäjyyttä 
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kaikkialla maailmassa;
_______________
1 Tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus N:o 4 "Pk-yritysten 
takausjärjestelmän tarkastus".

Or. en

Tarkistus 18
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. ottaa huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen N:o 13/2011 
"Pystytäänkö tullimenettelyn 42 
valvonnalla estämään ja havaitsemaan 
arvonlisäveronkierto?"; kehottaa 
komissiota jatkamaan unionin 
sääntelykehyksen muuttamista, jotta 
perimättä jäävästä arvonlisäverosta ei 
aiheutuisi merkittävää tappiota 
kansallisissa talousarvioissa; kehottaa 
lisäksi jäsenvaltioita parantamaan 
yhteistyötä ja tehostamaan tiedonvaihtoa, 
jotta tulliviranomaiset hallinnoisivat 
arvonlisäverosta vapauttamista koskevia 
asioita yhdenmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 19
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6c. pitää myönteisenä, että komissio 
reagoi kiireellisiin 
finanssikriisitapauksiin hyväksymällä 
rahoitusalan valtiontukia koskevat 
erityisohjeet; ottaa huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen arvion, että 
komissio on reagoinut tehokkaasti 
finanssikriisiin; kehottaa komissiota 
jatkamaan valtiontukien ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa olevien tavoitteiden 
yhteensopivuuden varmistamista ja 
tarkastelemaan realistisesti kilpailun 
vääristymistä ja vaikutuksia 
kaupankäyntiin; kehottaa komissiota 
laajentamaan valtiontukien jälkikäteistä 
vaikutustenarviointia sekä yhtiöiden 
valtiontukien, markkinoiden ja koko 
talouden valvontaa; korostaa, että kaikille 
sidosryhmille on taattava oikeusvarmuus 
nopeuttamalla ja tehostamalla 
muutostenhaun käsittelyä;

Or. en

Tarkistus 20
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 d. muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 317 artiklan nojalla 
vastuuvelvollisia ja että niiden on 
tehostettava hallinnollisia 
valvontajärjestelmiä ennen kuin ne 
todentavat menot komissiolle, ja 
muistuttaa myös, että komissio on antanut 
ohjeet vuosittaisista yhteenvedoista, jotka 
ovat tärkeä varmistuskeino komissiolle;
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Or. en

Tarkistus 21
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Lausuntoluonnos
6 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 e. viittaa Eurooppa 2020 -strategian 
talousarvioon ja kehottaa komissiota 
jatkamaan työskentelyä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston kanssa ja 
varmistamaan, että unionin tulevissa 
ohjelmatoiminnoissa noudatetaan 
yksinkertaistamisen, moitteettoman 
varainhoidon ja vastuuvelvollisuuden 
periaatteita; kehottaa jäsenvaltioita ja 
komissiota keskittymään unionin 
rahoitusohjelmia suunniteltaessa 
täsmällisiin, mitattaviin, saavutettaviin, 
realistisiin ja aikasidonnaisiin (SMART) 
tavoitteisiin ja ottamaan samalla 
huomioon toteuttamisen mahdolliset 
riskit;

Or. en

Tarkistus 22
Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
6 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 f. ottaa huomioon, että unionin yleisestä 
talousarviosta suoritettavien 
ennakkomaksujen osuus 
(ennakkorahoitus) on kasvanut, ja 
kehottaa komissiota mukauttamaan 
kirjanpitosääntöjä ja valvontaa 
vastaavasti, jotta veronmaksajien rahoja 



AM\890858FI.doc 15/15 PE480.760v02-00

FI

ei haaskata; ottaa huomioon, että 
kaavailtujen tavoitteiden ja saavutusten 
eroja ei ole analysoitu riittävästi ja että 
vaikuttavuusraportoinnin järjestelmässä 
ei käsitelty menojen taloudellisuutta eikä 
tehokkuutta;

Or. en


