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

1. katsoo, että momentin 17 02 02 (kuluttajia koskevat toimet) ja alamomentin 17 01 04 03 
(hallintomenot) toteuttaminen on tärkeää kuluttajaohjelman 2007–2013 kunkin vuotuisen 
työohjelman tehokkaan täytäntöönpanon kannalta, ja pyytää komissiota tiedottamaan 
entistä paremmin saatavilla olevista avustuksista (erityisesti niistä, jotka liittyvät 
kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 
mukaisiin yhteisiin toimiin, sillä niihin ei tullut lainkaan hakemuksia); on tyytyväinen 
siihen, että kuluttajapolitiikan toimien seurantaa koskevaan pilottihankkeeseen vuonna 
2009 annetut lisäresurssit (2 000 000 euroa) on käytetty hyvin;

2. suhtautuu myönteisesti kuluttajamarkkinoiden tulostaulun myöhempiin versioihin, sillä 
tulostaulu on tärkeä väline markkinoiden valvonnan parantamisessa ja innovatiivisessa 
pisteytyksessä; katsoo, että tulostaulusta saadun empiirisen perustan olisi tuotava unionin 
ja kansallisen tason politiikkaan uusia näkemyksiä, ja pyytää komissiota käyttämään 
tulostaulun tuloksia päätöksenteossaan kaikilla asiaankuuluvilla aloilla;

3. panee kiinnostuneena merkille kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston 
muuttamisen terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirastoksi ja sen ensimmäisen 
toimintavuoden laajennetun toimeksiannon puitteissa; onnittelee terveys- ja kuluttaja-
asioiden toimeenpanovirastoa siitä, että se on saavuttanut avustusten ja sopimusten 
hallinnoinnille kuluttajaohjelmassa (päätös N:o 1926/2006/EY) asetetut tavoitteet; pitää 
kuitenkin ongelmallisena, että 3 prosenttia maksuista suoritettiin määräajan päätyttyä;

4. panee tyytyväisenä merkille parannukset, joiden avulla sisämarkkinoiden toteutusta ja 
kehittämistä (momentti 12 02 01) koskevien maksumäärärahojen käyttöaste on noussut 
92 prosenttiin; toteaa, että Solvit-ohjelman (momentti 12 02 02) määrärahojen 
käyttöasteen arvioidaan olevan noin 92 prosenttia, kun vuosien 2008, 2009 ja 2010 
maksut on otettu huomioon; toistaa, että Solvit-ohjelmalla on edelleen oltava erillinen 
budjettikohta;

5. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautukset unioniin laittomasti tuoduista 
tavaroista (vuosikertomuksen 2.22 kohta) ja komission vastauksen, jonka mukaan asiaa 
käsitellään uudistetussa tullikoodeksissa; pyytää komissiota tiedottamaan mahdollisimman 
pian unionin tuomioistuimen asiaa koskevien tuomioiden perusteella toteutetuista 
jatkotoimista.


