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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. panee merkille, että sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan vastuualue 
talousarviomenettelyssä kattaa osastot 2 (Yritystoiminta), 12 (Sisämarkkinat), 14 (Verotus 
ja tulliliitto) ja 17 (Terveys- ja kuluttaja-asiat);

2. korostaa, että on tärkeää osoittaa asianmukaisesti määrärahoja alustavan 
talousarvioesityksen lukuun 02 03, koska uskoo, että tavaroiden sisämarkkinoiden 
parempi toiminta uuden lainsäädännön ja muiden kuin lainsäädäntötoimien kautta sekä 
yhteisön lainsäädännön parempi täytäntöönpano auttavat yrityksiä; katsoo lisäksi, että 
näillä toimilla helpotetaan yritysten toimintaa ja kilpailukykyä ja tarjotaan samalla 
Euroopan kansalaisille parempi terveyden, turvallisuuden sekä ympäristönsuojelun ja 
kuluttajasuojan taso;

3. panee tyytyväisenä merkille lukujen 12 01 ja 12 02 määrärahojen lisäyksen, jonka se 
katsoo olevan tarpeen, koska yhtenäismarkkinoista on hyötyä koko EU:n taloudelle 
etenkin talouden laskusuhdanteen aikana; kehottaa siksi komissiota tekemään ehdotuksia 
siitä, miten yhtenäismarkkinoiden jäljellä olevat esteet voidaan poistaa tällaisten etujen 
lisäämiseksi; korostaa palvelualan merkitystä yhtenäismarkkinoille ja pitää tästä syystä 
palveludirektiivin1 täytäntöönpanoa keskeisenä prioriteettina; kannustaa komissiota 
lisäämään ponnistelujaan todisteisiin perustuvan politiikan toteuttamiseksi perinpohjaisen 
markkinatuntemuksen, talousanalyysien ja asianmukaisten välineiden valinnan pohjalta; 
pyytää komissiota lisäksi toimimaan kiinteässä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja 
kehittämään hallintokulttuurin, jota kuvastaa yksinkertaisempi sääntely ja tehokas 
ongelmanratkaisu; huomauttaa tässä yhteydessä, että on tärkeää järjestää työpajoja, 
virkamiesvaihtoja ja muita koulutustoimia, jotta avustetaan viranomaisia ja tuomareita 
yhtenäismarkkinasääntöjen oikeassa saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
soveltamisessa ja täytäntöönpanossa;

4. panee tyytyväisenä merkille erillisen budjettikohdan luomisen SOLVIT-verkostolle 
vuoden 2009 talousarviossa ja pyytää lisäämään kyseisen budjettikohdan määrärahoja 
edelleen vuoden 2010 talousarviossa; kehottaa jäsenvaltioita lisäämään tälle verkostolle 
osoitettuja henkilöstö- ja rahoitusresursseja, koska se on tehokas ja ilmainen 
tuomioistuinten ulkopuolinen riitojenratkaisumekanismi; pyytää komissiota lisäämään 
ponnistelujaan, jotta SOLVIT-verkoston koulutus- ja edistämistoimia rahoitetaan kaikissa 
jäsenvaltioissa; kannustaa komissiota myös nopeuttamaan yhtenäismarkkinoita koskevia 
tietoja ja neuvontaa antavien erilaisten palvelujen rationalisoimista; tukee tästä syystä 
voimakkaasti yhtenäismarkkinoihin liittyvien neuvontapalvelujen tarjoamista Internet-
palvelupisteen perustamisen kautta;

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, palveluista 
sisämarkkinoilla (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36).
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5. pitää luvussa 14 04 Tulli 2013 -ohjelmalle osoitettua määrää asianmukaisena kyseisen 
toimintalohkon tavoitteiden saavuttamiseksi – näitä tavoitteitahan ovat turvatoimien ja 
suojaamisen lisääminen ulkorajoilla, laittoman kaupan ja petosten vastaisen toiminnan 
tukeminen sekä tullijärjestelmien tehokkuuden parantaminen; korostaa, että ohjelma 
myötävaikuttaa näiden tavoitteiden saavuttamiseen parantamalla jäsenvaltioiden välistä 
koordinointia ja yhteistyötä, edistämällä parhaiden käytäntöjen ja tietotaidon vaihtoa sekä 
tarkkailemalla yhteisön lainsäädännön asianmukaista soveltamista;

6. korostaa kuluttajapolitiikan merkitystä luvussa 17 02 turvallisten tuotteiden ja palvelujen, 
kuluttajien tasavertaisten oikeuksien sekä yritysten yhtäläisten toimintaedellytysten 
leimaamien sisämarkkinoiden kehittämisessä; korostaa, että kiinteä yhteistyö yhteisön, 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, Yhdysvallat ja Kiina mukaan lukien, välillä on 
tarpeen, jotta voidaan saavuttaa tehokkaampia täytäntöönpanomekanismeja kuluttajien 
laajemman luottamuksen aikaansaamiseksi etenkin talouden laskusuhdanteen aikana; 
kehottaa komissiota kehittämään tietopohjaa sekä koulutusohjelmia markkinavalvonnan 
alalla siten, että lujitetaan olemassa olevia yhteistyörakenteita toimivaltaisten 
viranomaisten välillä; kehottaa komissiota ehdottamaan lisää yhteisön toimia 
eurooppalaisten kuluttajakeskusten lujittamiseksi; pitää yhteisiä ponnisteluja 
kuluttajavalistuksen alalla prioriteettina, etenkin mitä tulee rahoitusalaa koskevaan 
tietämykseen, riippumatta kuluttajan iästä tai koulutustasosta;

7. tunnustaa, että on tärkeää valvoa kuluttajamarkkinoita yhdistämällä ns. tulostaulu ja siihen 
liittyviä markkinatutkimuksia, jotka perustuvat tietojen keräämiseen kuluttajien 
käyttäytymisestä ja kyseisten markkinoiden toiminnasta; pyytää tästä syystä lisää 
valmistelutoimia otsikolla "Kuluttajapolitiikan toimien seuranta", koska tämä 
mahdollistaisi olemassa olevien tutkimusten jatkamisen ja uusien markkinatutkimusten 
rahoittamisen ja parantaisi tällä tavoin kuluttajamarkkinoiden tulostaulun laatua.
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Budget Line Title Budget 2009 PDB 2010 DB 2010 Difference PDB-DB Rapporteur's 
Amendment

CA PA CA PA CA PA CA PA CA PA
02 03 01 Operation and development of 

the Internal market
15.500.000 17.199.000 16.130.000 19.660.000 14.000.000 18.660.000 -2.130.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
02 03 04 Standardisation and 

approximation of legislation
20.500.000 19.261.250 23.000.000 18.000.000 23.000.000 17.000.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
12 02 01 Implementation and 

development of the internal 
market

7.600.000 7.546.200 8.700.000 7.500.00 8.000.000 6.000.000 -700.000 -1.500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

12 02 02 SOLVIT programme and Single 
Market Assistance Services 
Action plan

800.000 800.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1.000.000 1.000.000

14 01 04 01 Implementation and 
development of the internal 
market – expenditure on 
administrative management

75.000 75.000 140.000 140.000 100.000 100.000 -40.000 -40.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 02 01 Implementation and 
development of the internal 
market

3.000.000 2.700.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000 -500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 04 02 Customs 2013 48.368.000 18.000.000 50.318.000 29.000.000 50.318.000 27.200.000 -1.800.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 03 Programme of Community 
action in the field of consumer 
policy

970.000 970.00 1.000.000 1.000.000 900.000 900.000 -100.000 -100.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 30 Executive Agency for Health 
and Consumers

5.620.000 5.620.000 6.000.000 6.000.000 5.620.000 5.620.000 -380.000 -380.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 02 Community action in the field 
of Consumer policy

19.800.000 16.800.000 19.290.000 19.000.000 19.290.000 17.000.000 -2.000.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 03 Preparatory action - monitoring 
measures in the field of 
consumer policy

2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3.500.000 3.500.000


