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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 budjettikohtia osastoissa 2 (Yritystoiminta), 
12 (Sisämarkkinat), 14 (Verotus ja tulliliitto) ja 17 (Terveys- ja kuluttaja-asiat);

2. huomauttaa, että on tärkeää osoittaa asianmukaisesti määrärahoja komission 
talousarvioesityksen lukuun 02 03, koska katsoo, että sisämarkkinoiden toimintaa voidaan 
parantaa kohentamalla ilmoittamista ja varmentamista; katsoo lisäksi, että määrärahojen 
osoittaminen lainsäädännön standardointiin ja lähentämiseen on perusteltua, koska näillä 
toimilla helpotetaan yritysten toimintaa ja kilpailukykyä ja tarjotaan samalla 
eurooppalaisille kuluttajille turvallisempia tuotteita ja palveluja;

3. panee tyytyväisenä merkille komission talousarvioesityksessä budjettikohdan 12 02 01 
määrärahojen hienoisen lisäyksen, jonka se katsoo olevan tarpeen, koska 
yhtenäismarkkinoista on hyötyä koko EU:n taloudelle etenkin talouden laskusuhdanteen 
aikana; kehottaa siis komissiota tekemään ehdotuksia siitä, miten yhtenäismarkkinat 
voidaan viedä päätökseen perinpohjaisen markkinatuntemuksen, talousanalyysien ja 
asianmukaisten välineiden valinnan pohjalta; korostaa tässä yhteydessä palvelualan 
merkitystä Euroopan taloudelle ja pitää tästä syystä palveludirektiivin1 täytäntöönpanoa 
keskeisenä prioriteettina; pyytää komissiota lisäksi toimimaan tiiviissä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa ja kehittämään hallintokulttuurin, jota kuvastaa yksinkertaisempi 
sääntely ja tehokas ongelmanratkaisu; korostaa, että on tärkeää järjestää koulutusta, jotta 
avustetaan viranomaisia ja tuomareita yhtenäismarkkinasääntöjen oikeassa saattamisessa 
osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä niiden soveltamisessa ja täytäntöönpanossa; 

4. pitää valitettavana, että budjettikohtaan 12 02 02 ei ole osoitettu määrärahoja; katsoo, että 
Solvit-verkosto on tehokas ja ilmainen tuomioistuinten ulkopuolinen 
riitojenratkaisumekanismi, jota pitäisi tukea komission koulutus- ja edistämistoimilla 
kaikissa jäsenvaltioissa; pyytää kaikkia jäsenvaltioita lisäämään tälle verkostolle 
osoitettuja henkilöresursseja ja varoja; tukee lisäksi tietoja ja ohjeita tarjoavia 
yhtenäismarkkinaneuvontapalveluja, jotka toteutetaan perustamalla internet-palvelupiste; 

5. kehottaa rahoittamaan pilottihankkeen "Yhtenäismarkkinafoorumi", joka on vuosittainen 
tapahtuma, johon kokoontuu edustajia EU:n toimielimistä, jäsenvaltioista ja muista 
sidosryhmistä, jotta voidaan saada aikaan selkeämpi sitoutuminen 
sisämarkkinalainsäädännön saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä sen 
soveltamiseen ja täytäntöönpanoon ja luodaan tällä tavoin väline parhaiden käytäntöjen 
vaihtamiseksi kansallisten hallintojen välillä; pyytää lisäksi rahoittamaan pilottihankkeen, 
jossa riippumattoman selvityksen avulla määritetään kansalaisten ja yritysten, erityisesti 
pk-yritysten, tyytymättömyyden ja turhautumisen 20 suurinta aiheuttajaa 

                                               
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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sisämarkkinoilla;

6. pitää Tulli 2013 -ohjelmalle budjettikohdassa 14 04 02 osoitetun määrän hienoista 
nostamista perusteltuna ja asianmukaisena kyseisen toimintalohkon tavoitteiden 
saavuttamiseksi – näitä tavoitteitahan ovat turvatoimien ja suojaamisen lisääminen 
ulkorajoilla, laittoman kaupan ja petosten vastaisen toiminnan tukeminen sekä 
tullijärjestelmien tehokkuuden parantaminen; tukee ohjelman tavoitteiden saavuttamista 
parantamalla jäsenvaltioiden välistä koordinointia ja yhteistyötä, edistämällä parhaiden 
käytäntöjen ja tietotaidon vaihtoa sekä tarkkailemalla unionin lainsäädännön 
asianmukaista soveltamista;

7. katsoo, että budjettikohdassa 17 02 02 kuluttajapolitiikkaan osoitettu määrä on perusteltu 
ja asianmukainen, jotta varmistettaisiin tuotteiden ja palvelujen turvallisuus sekä 
kuluttajien tasavertaiset oikeudet sisämarkkinoilla; korostaa, että tiivis yhteistyö unionin, 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, Yhdysvallat, Kiina ja Intia mukaan lukien, välillä 
on tarpeen täytäntöönpanomekanismien tehostamisessa kuluttajien luottamuksen 
lisäämiseksi; kehottaa komissiota kehittämään osaamispohjaa ja koulutusohjelmia 
markkinavalvonnan alalla; pitää yhteisiä ponnisteluja kuluttajavalistuksen alalla 
prioriteettina, etenkin mitä tulee rahoitusalaa koskevaan tietämykseen;

8. korostaa, että on tärkeää seurata kuluttajamarkkinoita yhdistämällä ns. tulostaulu ja asiaan 
liittyvät markkinatutkimukset, jotka perustuvat tietojen keräämiseen kuluttajien 
käyttäytymisestä ja kyseisten markkinoiden toiminnasta; pyytää tästä syystä lisää 
valmistelutoimia "Kuluttajapolitiikan toimien seuranta" -alalla, koska tämä mahdollistaisi 
nykyisten tutkimusten jatkamisen ja uusien markkinatutkimusten rahoittamisen.


