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ET

ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, kui olulised on eelarveread 17 02 02 (tarbijakaitsemeetmed) ja 17 01 04 03 
(seotud halduskorraldusega) tarbijapoliitika programmi 2007–2013 kõikide iga-aastaste 
tööprogrammide tulemuslikuks rakendamiseks ning kutsub komisjoni üles juhtima 
rohkem avalikkuse tähelepanu olemasolevatele toetustele (eelkõige seoses 
tarbijakaitsealase koostöö määruse (määrus (EÜ) nr 2006/2004) raamistikus võetavate 
ühismeetmetega, mille kohta taotlusi ei saadud); on rahul 2009. aastal tarbijapoliitika 
valdkonna järelevalvemeetmeid käsitlevale katseprojektile eraldatud täiendavate 
vahendite (2 000 000 eurot) tulemusliku kasutamisega;

2. tunneb heameelt tarbijaturgude tulemustabeli järgmiste väljaannete kui turgude parema 
jälgimise ja innovatiivse järjestamise olulise vahendi üle; on seisukohal, et loodud 
empiiriline alus peaks olema aluseks uutele poliitilistele tõdemustele Euroopa ja riiklikul 
tasandil, ning palub komisjonil kasutada tarbijaturgude tulemustabeli tulemusi oma 
poliitikakujundamisel kõikides asjaomastes valdkondades;

3. võtab suure huviga teadmiseks Rahvatervise Programmi Täitevameti muutmise Tervise- ja 
Tarbijaküsimuste Rakendusametiks ning selle esimese tegevusaasta laiendatud volituste 
alusel; õnnitleb Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusametit tarbijapoliitika programmi 
(otsus nr 1926/2006/EÜ) raames stipendiumide ja lepingute haldamisele seatud 
eesmärkide saavutamise puhul; näeb sellegipoolest probleemi asjaolus, et 3% maksetest 
tehti pärast maksetähtaega;

4. tunneb heameelt edusammude üle, mida on tehtud, et saavutada siseturu rakendamise ja 
arendamisega (eelarverida 12 02 01) seotud maksete assigneeringute 92%-line 
täitmismäär; märgib, et programmi SOLVIT (eelarverida 12 02 02) täitmismäär saab 
eeldatavasti olema peaaegu 92%, kui võtta ühtekokku arvesse 2008., 2009. ja 2010. aasta 
makseid; kordab programmi SOLVIT jaoks eraldi eelarverea säilitamise vajadust;

5. võtab teadmiseks kontrollikoja märkused ebaseaduslikult ELi territooriumile toodud 
kaupade kohta (kontrollikoja aastaaruande punktis 2.22) ja komisjoni vastuse, milles 
viidatakse ajakohastatud tolliseadustikuga tagatud täpsustusele; palub komisjonil anda nii 
kiiresti kui võimalik aru Euroopa Kohtu asjaomaste otsuste alusel võetud järelmeetmetest.


