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Tarkistus 1
Patricia van der Kammen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että viimeaikainen 
talouden laskusuhdanne on paljastanut, 
että sisämarkkinoilla on lukuisia puutteita 
ja epäjohdonmukaisuuksia, jotka kaikki 
ovat vähentäneet kuluttajien ja 
kansalaisten luottamusta; panee merkille 
talousarviorajoitukset, jotka unionissa 
nykyään vallitsevat; pyytää, että 
talousarvion määrärahat käytetään 
paremmin tukemalla älykästä ja kestävää 
kasvua koskevaa strategiaa riittävästi;

1. kehottaa palauttamaan määrärahat 
jäsenvaltioille, jotta kukin jäsenvaltio voi 
tehdä omat valintansa;

Or. nl

Tarkistus 2
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että viimeaikainen 
talouden laskusuhdanne on paljastanut, että 
sisämarkkinoilla on lukuisia puutteita ja 
epäjohdonmukaisuuksia, jotka kaikki ovat 
vähentäneet kuluttajien ja kansalaisten 
luottamusta; panee merkille 
talousarviorajoitukset, jotka unionissa 
nykyään vallitsevat; pyytää, että 
talousarvion määrärahat käytetään 
paremmin tukemalla älykästä ja kestävää 
kasvua koskevaa strategiaa riittävästi;

1. palauttaa mieliin, että viimeaikainen 
talouden laskusuhdanne on paljastanut, että 
sisämarkkinoilla on lukuisia puutteita ja 
epäjohdonmukaisuuksia, jotka kaikki ovat 
vähentäneet kuluttajien ja kansalaisten 
luottamusta; panee merkille 
talousarviorajoitukset, jotka unionissa 
nykyään vallitsevat; kehottaa 
huolehtimaan siitä, että 
maksusitoumukset ja maksumääräykset 
tuovat selkeää lisäarvoa ja edustavat 
mahdollisimman tehokasta varainkäyttöä,
ja pyytää, että talousarvion määrärahat 
käytetään paremmin tukemalla älykästä ja 
kestävää kasvua koskevaa strategiaa 
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riittävästi;

Or. en

Tarkistus 3
Patricia van der Kammen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on vakuuttunut siitä, että 
kuluttajapolitiikka on unionin keskeinen 
prioriteetti ja että tämän alan 
määrärahojen olisi näin ollen oltava 
huomattavat;

2. on vakuuttunut siitä, että unionin 
keskeinen prioriteetti on sen tehtävien raju 
karsiminen ja että talousarvio olisi 
laadittava sen mukaisesti;

Or. nl

Tarkistus 4
Vicente Miguel Garcés Ramón

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on vakuuttunut siitä, että 
kuluttajapolitiikka on unionin keskeinen 
prioriteetti ja että tämän alan määrärahojen 
olisi näin ollen oltava huomattavat;

2. on vakuuttunut siitä, että 
kuluttajapolitiikka on unionin keskeinen 
prioriteetti ja että tämän alan määrärahojen 
olisi näin ollen oltava huomattavat;
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
kiinnittämään asianmukaista huomiota 
Euroopan parlamentin 
11. kesäkuuta 2012 hyväksymässä 
mietinnössä Euroopan kuluttajapolitiikan 
uusista tavoitteista (2012/2133(INI)) 
esitettyihin yksityiskohtiin;

Or. es
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Tarkistus 5
Patricia van der Kammen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa säilyttämään 
kuluttajapolitiikkaa koskevalle 
toimintaohjelmalle ainakin komission 
monivuotisessa rahoituskehyksessä alun 
perin ehdottamat määrärahat (eli 
197 000 000 euroa) ja huomauttaa, että 
ainakin 8 miljoonaa euroa tästä 
ohjelmasta tarvitaan kuluttajariitojen 
verkkovälitteistä vaihtoehtoista 
riidanratkaisua (ODR) koskevaan 
monikieliseen välineeseen; palauttaa 
mieliin, että neuvosto ja parlamentti 
sopivat tästä monikielisestä välineestä ja 
parlamentti hyväksyi sen 12. maaliskuuta 
2013 antamassaan 
lainsäädäntöpäätöslauselmassa 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi kuluttajariitojen 
verkkovälitteisestä riidanratkaisusta; 
ehdottaa, että monikielinen ODR-väline 
voitaisiin myös rahoittaa Verkkojen 
Eurooppa -ohjelmasta;

3. kehottaa poistamaan ainakin komission 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
kuluttajapolitiikkaa koskevalle 
toimintaohjelmalle alun perin ehdottamat 
määrärahat (eli 197 000 000 euroa);

Or. nl

Tarkistus 6
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa säilyttämään 
kuluttajapolitiikkaa koskevalle 
toimintaohjelmalle ainakin komission 
monivuotisessa rahoituskehyksessä alun 
perin ehdottamat määrärahat (eli 

3. kehottaa säilyttämään 
kuluttajapolitiikkaa koskevalle 
toimintaohjelmalle ainakin komission 
monivuotisessa rahoituskehyksessä alun 
perin ehdottamat määrärahat (eli 
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197 000 000 euroa) ja huomauttaa, että 
ainakin 8 miljoonaa euroa tästä 
ohjelmasta tarvitaan kuluttajariitojen 
verkkovälitteistä vaihtoehtoista 
riidanratkaisua (ODR) koskevaan 
monikieliseen välineeseen; palauttaa 
mieliin, että neuvosto ja parlamentti 
sopivat tästä monikielisestä välineestä ja 
parlamentti hyväksyi sen 12. maaliskuuta 
2013 antamassaan 
lainsäädäntöpäätöslauselmassa 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi kuluttajariitojen 
verkkovälitteisestä riidanratkaisusta;
ehdottaa, että monikielinen ODR-väline 
voitaisiin myös rahoittaa Verkkojen 
Eurooppa -ohjelmasta;

197 000 000 euroa); katsoo, että 
monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 
3 kaavaillusta liikkumavarasta on tarpeen 
käyttää rajoitettu osa (koko 
rahoituskauden aikana 40 miljoonaa 
euroa otsakkeen 3 koko liikkumavarasta, 
joka on 686 900 000 euroa) 
verkkovälitteistä vaihtoehtoista 
riidanratkaisua (ODR) koskevan 
monikielisen välineen rahoittamiseen;
palauttaa mieliin, että neuvosto ja 
parlamentti sopivat tästä monikielisestä 
välineestä ja parlamentti hyväksyi sen 
12. maaliskuuta 2013 antamassaan 
lainsäädäntöpäätöslauselmassa 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi kuluttajariitojen 
verkkovälitteisestä riidanratkaisusta;
huomauttaa, että monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeelle osoitetun 
liikkumavaran käyttö on sopusoinnussa 
talousarviota koskevaa kurinalaisuutta, 
budjettiyhteistyötä ja moitteetonta 
varainhoitoa koskevan Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen toimielinten sopimusluonnoksen 
kanssa (osa II, jakso B, 16 kohta);

Or. en

Tarkistus 7
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa säilyttämään 
kuluttajapolitiikkaa koskevalle 
toimintaohjelmalle ainakin komission 
monivuotisessa rahoituskehyksessä alun 
perin ehdottamat määrärahat (eli 
197 000 000 euroa) ja huomauttaa, että 
ainakin 8 miljoonaa euroa tästä ohjelmasta 

3. kehottaa säilyttämään 
kuluttajapolitiikkaa koskevalle 
toimintaohjelmalle komission 
monivuotisessa rahoituskehyksessä alun 
perin ehdottamat määrärahat (eli 
197 000 000 euroa) ja huomauttaa, että 
8 miljoonaa euroa tästä ohjelmasta 
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tarvitaan kuluttajariitojen verkkovälitteistä 
vaihtoehtoista riidanratkaisua (ODR) 
koskevaan monikieliseen välineeseen; 
palauttaa mieliin, että neuvosto ja 
parlamentti sopivat tästä monikielisestä 
välineestä ja parlamentti hyväksyi sen 
12. maaliskuuta 2013 antamassaan 
lainsäädäntöpäätöslauselmassa 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi kuluttajariitojen 
verkkovälitteisestä riidanratkaisusta; 
ehdottaa, että monikielinen ODR-väline 
voitaisiin myös rahoittaa Verkkojen 
Eurooppa -ohjelmasta;

tarvitaan kuluttajariitojen verkkovälitteistä 
vaihtoehtoista riidanratkaisua (ODR) 
koskevaan monikieliseen välineeseen; 
palauttaa mieliin, että neuvosto ja 
parlamentti sopivat tästä monikielisestä 
välineestä ja parlamentti hyväksyi sen 
12. maaliskuuta 2013 antamassaan 
lainsäädäntöpäätöslauselmassa 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi kuluttajariitojen 
verkkovälitteisestä riidanratkaisusta; 
ehdottaa, että monikielinen ODR-väline 
voitaisiin myös rahoittaa Verkkojen 
Eurooppa -ohjelmasta;

Or. en

Tarkistus 8
Patricia van der Kammen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille 
”sisämarkkinafoorumin” tärkeyden ja 
kehottaa jatkamaan sen valmistelutoimea 
vuoteen 2014 (1 200 000 euroa sekä 
maksusitoumusmäärärahoina että 
maksumäärärahoina);

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 9
Vicente Miguel Garcés Ramón

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille ”sisämarkkinafoorumin” 
tärkeyden ja kehottaa jatkamaan sen 

4. panee merkille ”sisämarkkinafoorumin” 
tärkeyden ja kehottaa jatkamaan sen 
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valmistelutoimea vuoteen 2014 (1 200 000 
euroa sekä maksusitoumusmäärärahoina 
että maksumäärärahoina);

valmistelutoimea vuoteen 2014 (1 200 000 
euroa sekä maksusitoumusmäärärahoina 
että maksumäärärahoina); huomauttaa, 
että kyseinen foorumi olisi sisällytettävä 
pysyvään unionin tason kampanjaan, 
jolla pyritään lisäämään tietoisuutta 
kuluttajien oikeuksista ja eduista;

Or. es

Tarkistus 10
Vicente Miguel Garcés Ramón

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että nykyisessä talous- ja 
sosiaalikriisissä kuluttajajärjestöt saavat 
suurta etua siitä, että ne pystyvät 
hoitamaan tehtäviään parhaissa 
mahdollisissa oloissa; ehdottaa näin 
ollen, että näitä järjestöjä varten 
perustettuja budjettikohtia täydennetään 2 
miljoonalla eurolla vuonna 2014, jotta 
ehkäistään haittavaikutukset, jotka 
mahdollisesti kohdistuvat kuluttajien 
oikeuksiin sekä kuluttajille tarkoitettuun 
tiedotukseen ja valistukseen;

Or. es

Tarkistus 11
Patricia van der Kammen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tärkeänä, että luodaan uusi 
pilottihanke ”matkailutietoja sisältävä 
Your Europe Travel (YET) -sovellus
mobiililaitteisiin”, jotta voidaan tarjota 
tietoa rajat ylittävistä asioista sekä EU:ssa 

Poistetaan.
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että kansallisesti 24 kielellä ns. yhdestä 
palvelupisteestä (650 000 euroa 
maksusitoumusmäärärahoina ja 350 000 
euroa maksumäärärahoina); katsoo, että 
tässä hankkeessa olisi tarjottava 
yksittäisille kuluttajille käytännön tietoja 
ja kansalaislähtöistä materiaalia ja 
keskityttävä todellisiin rajat ylittäviin 
tilanteisiin antamalla käytännön tietoja 
esimerkiksi matkustamisesta ja 
viisumeista, neuvoja uuteen maahan 
muutettaessa sekä tietoja 
terveydenhuoltopalveluista ja kansallisista 
kuluttajakeskuksista;

Or. nl

Tarkistus 12
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tärkeänä, että luodaan uusi 
pilottihanke ”matkailutietoja sisältävä 
Your Europe Travel (YET) -sovellus 
mobiililaitteisiin”, jotta voidaan tarjota 
tietoa rajat ylittävistä asioista sekä EU:ssa 
että kansallisesti 24 kielellä ns. yhdestä 
palvelupisteestä (650 000 euroa 
maksusitoumusmäärärahoina ja 350 000 
euroa maksumäärärahoina); katsoo, että 
tässä hankkeessa olisi tarjottava 
yksittäisille kuluttajille käytännön tietoja 
ja kansalaislähtöistä materiaalia ja 
keskityttävä todellisiin rajat ylittäviin 
tilanteisiin antamalla käytännön tietoja 
esimerkiksi matkustamisesta ja 
viisumeista, neuvoja uuteen maahan 
muutettaessa sekä tietoja 
terveydenhuoltopalveluista ja kansallisista 
kuluttajakeskuksista;

5. korostaa, että määrärahojen 
kokonaismäärän on pysyttävä 
monivuotisesta rahoituskehyksestä tehdyn 
sopimuksen mukaisena, ja katsoo siksi, 
että uusia pilottihankkeita on lykättävä 
siihen saakka, kunnes jäsenvaltiot ovat 
toipuneet talouskriisin vaikutuksista;

Or. en
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Tarkistus 13
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tärkeänä, että luodaan uusi 
pilottihanke ”matkailutietoja sisältävä Your 
Europe Travel (YET) -sovellus 
mobiililaitteisiin”, jotta voidaan tarjota 
tietoa rajat ylittävistä asioista sekä EU:ssa 
että kansallisesti 24 kielellä ns. yhdestä 
palvelupisteestä (650 000 euroa 
maksusitoumusmäärärahoina ja 350 000 
euroa maksumäärärahoina); katsoo, että 
tässä hankkeessa olisi tarjottava 
yksittäisille kuluttajille käytännön tietoja ja 
kansalaislähtöistä materiaalia ja 
keskityttävä todellisiin rajat ylittäviin 
tilanteisiin antamalla käytännön tietoja 
esimerkiksi matkustamisesta ja 
viisumeista, neuvoja uuteen maahan 
muutettaessa sekä tietoja 
terveydenhuoltopalveluista ja kansallisista 
kuluttajakeskuksista;

5. pitää tärkeänä, että luodaan uusi 
pilottihanke ”matkailutietoja sisältävä Your 
Europe Travel (YET) -sovellus 
mobiililaitteisiin”, jotta voidaan tarjota 
yleistä tietoa rajat ylittävistä asioista sekä 
EU:ssa että kansallisesti millä tahansa 
EU:n virallisista kielistä ns. yhdestä 
palvelupisteestä ja auttaa matkailijoita 
ongelmissa, joita he kohtaavat ulkomailla, 
kun heidän mahdollisuutensa käyttää 
tieto- ja neuvontapalveluja ovat rajoitetut
(650 000 euroa 
maksusitoumusmäärärahoina ja 350 000 
euroa maksumäärärahoina); katsoo, että 
tässä hankkeessa olisi keskityttävä 
todellisiin rajat ylittäviin tilanteisiin ja 
tarjottava kuluttajille käytännön tietoja
kysymyksistä, jotka ulottuvat matka- ja 
viisumitiedoista, matkustajien ja 
kuluttajien oikeuksista, 
sairaanhoitokorteista, 
maksujärjestelmistä ja liikennemerkeistä 
Euroopan kuluttajakeskuksiin, jotka 
voivat tarjota apua ja neuvontaa kussakin 
EU:n jäsenvaltiossa sekä Norjassa ja 
Islannissa;

Or. en

Tarkistus 14
Patricia van der Kammen

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että SOLVIT on osoittanut 
tehokkuutensa kansalaisiin vaikuttavien 
ongelmien ratkaisussa; toistaa tukensa 
sisämarkkinavälineitä koskevalle 
budjettikohdalle;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 15
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että SOLVIT on osoittanut 
tehokkuutensa kansalaisiin vaikuttavien 
ongelmien ratkaisussa; toistaa tukensa 
sisämarkkinavälineitä koskevalle 
budjettikohdalle;

6. suhtautuu myönteisesti 
sisämarkkinoiden hallintovälineiden 
rahoituksen lisäämiseen (momentti 
12 02 02); korostaa, että SOLVIT on 
osoittanut tehokkuutensa kansalaisiin 
vaikuttavien ongelmien ratkaisussa; toistaa 
tukensa sisämarkkinavälineitä koskevalle 
budjettikohdalle ja katsoo, että olisi 
ponnisteltava lujemmin SOLVITin 
integroimiseksi entistä tiiviimmin 
kansallisella ja unionin tasolla saatavilla 
oleviin tukipalveluihin ja 
täytäntöönpanovälineisiin;

Or. en

Tarkistus 16
Patricia van der Kammen

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että reaalitalouden tukemisen Poistetaan.
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olisi oltava EU:n keskeinen prioriteetti; 
kehottaa maksimoimaan sen, miten pk-
yritykset käyttävät näitä määrärahoja;

Or. nl

Tarkistus 17
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. huomauttaa, että pk-yritykset 
vastaavat suurimmasta osasta yksityisen 
sektorin tuotannosta ja työpaikoista ja että 
ne pitävät luottoehtoja tällä hetkellä 
erityisen kovina lainatakuiden, pääoman 
riittävyyden ja riskin välttämiseen 
liittyvien muutosten vaikuttaessa pk-
yritysten lainansaantiin; kehottaa näin 
ollen jäsenvaltioita säilyttämään Cosme-
ohjelman määrärahat sekä palauttamaan 
budjettikohdan 02 01 04 01;

Or. en

Tarkistus 18
Patricia van der Kammen

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. panee merkille, että Tulli-ohjelman 
määrärahat on syytä pitää vakaina, mikä 
tarkoittaa, että ainakin komission alun 
perin ehdottama määrä eli 548 080 000 
euroa osoitetaan ohjelmaan; korostaa, 
että ohjelman alkuperäistä yleistavoitetta
eli tulliunionin toiminnan tukemista ja 
sisämarkkinoiden lujittamista on 

8. toteaa, että Euroopan unionin 
toimialaa ja määrärahoja on syytä karsia 
merkittävästi.
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vahvistettava uusilla erityistavoitteilla ja 
toiminnallisilla tavoitteilla.

Or. nl

Tarkistus 19
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. panee merkille, että Tulli-ohjelman 
määrärahat on syytä pitää vakaina, mikä 
tarkoittaa, että ainakin komission alun 
perin ehdottama määrä eli 548 080 000 
euroa osoitetaan ohjelmaan; korostaa, että 
ohjelman alkuperäistä yleistavoitetta eli 
tulliunionin toiminnan tukemista ja 
sisämarkkinoiden lujittamista on 
vahvistettava uusilla erityistavoitteilla ja 
toiminnallisilla tavoitteilla.

8. panee merkille, että Tulli-ohjelman 
määrärahat on syytä pitää vakaina, mikä 
tarkoittaa, että komission alun perin 
ehdottama määrä eli 548 080 000 euroa 
osoitetaan ohjelmaan; korostaa, että 
ohjelman alkuperäistä pitkän aikavälin
yleistavoitetta eli tulliunionin toiminnan 
tukemista ja sisämarkkinoiden lujittamista 
on vahvistettava uusilla erityistavoitteilla ja 
toiminnallisilla tavoitteilla.

Or. en


