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Tarkistus 1
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että tämänhetkisen 
talouskriisin ja useimpien jäsenvaltioiden 
tekemien budjettileikkausten takia EU:n 
olisi huolehdittava, että se sisällyttää 
talousarvioonsa ainoastaan sellaiset 
sitoumukset ja maksut, jotka ovat 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta 
olennaisia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa kuitenkin, että 
sisämarkkinat ovat keskeinen politiikan 
ala talouskasvun ja kriisin voittamisen 
kannalta; katsoo tämän vuoksi, että 
tämän olisi näyttävä myönnettävissä 
määrärahoissa;

Or. en

Tarkistus 3
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Wim van de Camp

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. vaatii myöntämään määrärahoja 
valmistelelutoimelle 
"Yhtenäismarkkinafoorumi" 
(budjettikohta 12 02 05), joka seuraa 
vuosien 2011 ja 2012 talousarvioiden 
määrärahoilla toteutettua pilottihanketta 
(budjettikohta 12 02 03); tämä 
vuosittainen tapahtuma järjestetään 
mieluiten siinä jäsenvaltiossa, joka toimii 
Euroopan unionin neuvoston 
puheenjohtajana, ja sitä ennen 
alueellisella tasolla on voitu järjestää jo 
useita sisältöön keskittyviä valmistelevia 
tapahtumia, ja sen järjestäjinä toimivat 
yhdessä komissio, Euroopan parlamentti 
sekä neuvoston puheenjohtajavaltio; 
tapahtuma muodostaa tärkeän foorumin 
sidosryhmien väliselle parhaiden 
käytäntöjen vaihdolle, ja se antaa 
tilaisuuden tiedottaa kansalaisille heidän 
oikeuksistaan yhtenäismarkkinoilla ja 
tarkastella yhtenäismarkkinoiden tilaa;

Or. en

Tarkistus 4
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että budjettikohdan 
02 03 01 maksusitoumukset ovat 4 
prosenttia korkeammat kuin edellisvuonna,
ja on sitä mieltä, että korotus voidaan 
välttää asettamalla oikeat painopisteet;

3. huomauttaa, että budjettikohdan 
02 03 01 maksusitoumukset ovat 4 
prosenttia korkeammat kuin edellisvuonna; 
ehdottaa tämän vuoksi, että perutaan 
määrärahat, jotka oli myönnetty kahteen 
neuvoston puheenjohtajavaltion 
järjestämään tapahtumaan 
(farmaseuttisten tuotteiden hinnoittelusta 
ja korvaamisesta), koska komissio ei 
pystynyt osoittamaan niiden lisäarvoa;
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Or. en

Tarkistus 5
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisenä uutta budjettikohtaa 
02 03 04 02, jonka ansiosta kuluttajat ja 
pk-yritykset voivat osallistua enemmän 
standardointimenettelyihin;

4. korostaa, että standardointityön 
käynnistäminen ja toteuttaminen kuuluu 
periaatteessa teollisuudelle, ja sitä tukee 
tässä standardointielinten 
keskussihteeristö; ehdottaa tämän vuoksi 
5 miljoonan euron leikkausta 
standardointityön määrärahoihin 
budjettikohdassa 02 03 04 01;

korostaa, että pk-yritysten sekä kuluttaja-, 
ympäristö- ja työntekijäjärjestöjen on 
oltava tiiviisti mukana kyseisten 
standardien laatimisessa; pitää tämän 
vuoksi myönteisenä uutta budjettikohtaa 
02 03 04 02, jonka ansiosta yhteiskunnan 
eri sidosryhmät ja pk-yritykset voivat 
osallistua enemmän 
standardointimenettelyihin; ehdottaa 
tämän budjettikohdan määrärahojen 
lisäämistä 5 miljoonalla eurolla;

Or. en

Tarkistus 6
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on samaa mieltä siitä, että 
budjettikohdan 12 02 01 
maksumäärärahoja tulisi lisätä, jotta 
vastattaisiin Eurobarometrin ja Sinun 

5. on samaa mieltä siitä, että 
budjettikohdan 12 02 01 
maksumäärärahoja tulisi lisätä;
kyseenalaistaa kuitenkin tutkimukselle 
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Eurooppasi -neuvonnan tarpeisiin;
kyseenalaistaa kuitenkin tutkimukselle 
tässä kohdassa ehdotetut määrärahat;

tässä kohdassa ehdotetut määrärahat;

Or. en

Tarkistus 7
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. panee merkille, että sisämarkkinoiden 
ongelmanratkaisuverkoston (SOLVIT), 
Sinun Eurooppasi -portaalin, Sinun 
Eurooppasi -neuvonnan ja 
sisämarkkinoiden tiedotusjärjestelmän 
(IMI) viranomaiset tekevät jo yhteistyötä 
tietyissä asioissa; korostaa, että tätä 
ajatellen olisi parempi yhdistää kyseisten 
hallinnoinnin välineiden määrärahat 
yhteen budjettikohtaan; ehdottaa tämän 
uudistetun budjettikohdan määrärahojen 
lisäämistä 1 miljoonalla eurolla, jotta 
SOLVIT-verkostosta saataisiin täysin 
toimiva;

Or. en

Tarkistus 8
Louis Grech

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. on tietoinen siitä, että komission, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
puheenjohtajavaltion yhdessä järjestämä 
tapahtuma "Yhtenäismarkkinafoorumi", 
tarvitsee jatkuvasti rahoitusta; korostaa 
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Yhtenäismarkkinafoorumin merkitystä 
sille, että taataan selkeä sitoutuminen 
sisämarkkinalainsäädännön 
täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja 
täytäntöönpanon valvontaan, sillä se 
saattaa yhteen sekä kansalaisten, yritysten 
ja kuluttajajärjestöjen edustajia että 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten 
edustajia; katsoo, että 
Yhtenäismarkkinafoorumi olisi 
järjestettävä aina Euroopan parlamentin 
lainsäädäntökauden alussa ja lopussa, ja 
sitä ennen alueellisella ja kansallisella 
tasolla olisi järjestettävä vuosittain useita 
sisältöön keskittyviä valmistelevia 
tapahtumia, jotta yhtenäismarkkinoista 
saataisiin tehtyä tarkoituksenmukainen 
arvio ja tarkastus;

Or. en

Tarkistus 9
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää valitettavana vajausta SOLVIT-
verkoston ja yhtenäismarkkinoiden 
tukipalvelujen toimintasuunnitelman 
budjettikohdan 12 02 02 
maksusitoumusmäärärahoissa toisena 
vuonna peräkkäin; korostaa, että vaikka 
SOLVIT-verkosto on tehokas 
tuomioistuinten ulkopuolinen 
riitojenratkaisumekanismi, sitä on tehtävä 
edelleen tunnetuksi, jotta kansalaiset ja 
yritykset voivat hyötyä sen palveluista, ja 
yhtenäismarkkinoiden erilaisia 
neuvontapalveluja on vielä järkeistettävä;

Or. en



PE494.606v01-00 8/8 AM\910484FI.doc

FI


