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EHDOTUKSET

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

1. tukee näkemystä, jonka mukaan tiukan taloudenpidon aikoina EU:n rajallista talousarviota 
ei saisi pelkästään supistaa, jolloin jo tehdyt sitoumukset ovat vaarassa, vaan sitä olisi 
käytettävä viisaasti tekemällä tarpeellisia investointeja ja tehostamalla sisämarkkinoiden
toimintaa talouskasvun stimuloimiseksi ja Euroopan kansalaisten, kuluttajien ja yritysten 
tukemiseksi työpaikkojen ja kestävän toiminnan luomisessa;

2. korostaa, että on tärkeätä myöntää jatkuvasti määrärahoja sisämarkkinoiden toimintaa ja 
kehittämistä varten, erityisesti ilmoittamisen, varmentamisen ja alakohtaisen lähentämisen 
aloilla (budjettikohdat 02 01 04 04 ja 02 03 01); odottaa komission standardointipaketin 
vastaavan sen yhdenmukaisempaa EU:n standardointijärjestelmää ja kestävämpää 
rahoitusjärjestelmää standardien kehittämiselle koskevaan pyyntöön1;

3. pitää myönteisenä sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja kehittämiseen tarkoitettujen 
määrärahojen vähäistä lisäystä (budjettikohdat 12 01 04 01 ja 12 02 01) sekä komission 
pyrkimystä tehdä loppu markkinoiden pirstoutumisesta ja poistaa palvelujen, 
innovaatioiden ja luovuuden liikkumisen tiellä olevat esteet, kuten sen erittäin odotetussa 
tiedonannossa "Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – 12 viputekijää kasvun 
vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi – Yhdessä uuteen kasvuun"2;

4. muistuttaa komissiota palveludirektiivin täytäntöönpanoa koskevasta 
päätöslauselmastaan3, jossa se vaatii riittäviä määrärahoja keskitettyjä asiointipisteitä 
koskeviin laajoihin tiedotuskampanjoihin;

5. vaatii jatkuvaa rahoitusta "Pilottihankkeelle — Yhtenäismarkkinafoorumi" (budjettikohta 
12 02 03), jonka komissio järjestää yhdessä puheenjohtajavaltion kanssa ja jossa olisivat 
edustettuina EU:n toimielimet, jäsenvaltiot, kansalaisyhteiskunta ja liike-elämä ja jossa 
arvioitaisiin edistymistä sisämarkkinoiden uudelleen käynnistämisessä, vaihdettaisiin 
parhaita käytäntöjä ja paneuduttaisiin Euroopan kansalaisten tärkeimpiin huolenaiheisiin;

6. pahoittelee, ettei sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkkoa (Solvit) ja 
yhtenäismarkkinoihin liittyviä neuvontapalveluja (budjettikohta 12 02 02) koskeviin 
sitoumuksiin ole myönnetty määrärahoja; katsoo, että Solvit-verkosto on tehokas ja 
ilmainen tuomioistuinten ulkopuolinen riitojenratkaisumekanismi, jota olisi tuettava 
koulutus- ja edistämistoimilla kaikissa jäsenvaltioissa;

7. korostaa tarvetta kehittää koulutustoimintaa myös palvelujen valvonnasta vastaaville 
kansallisten ja aluehallintojen virkamiehille; muistuttaa, että sisämarkkinoiden 

                                               
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. lokakuuta 2010 eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuudesta 
(Kožušníkin mietintö – 2010/2051(INI)).
2 KOM(2011) 0206.
3 Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. helmikuuta 2011 palveludirektiivin 2006/123/EY täytäntöönpanosta 
(Gebhardtin mietintö – 2010/2053(INI)).
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tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) kestävä menestys riippuu yhteisön riittävistä 
investoinneista ja tukee sen laajentamista kaikkiin EU:n tasolla säänneltäviin 
ammattikuntiin vuoden 2012 loppuun mennessä;

8. toistaa komissiolle ja jäsenvaltioille esittämänsä kehotuksen rahoittaa markkinavalvontaa 
koskevia yhteisiä lisätoimia1; tunnustaa tullilaitoksen aseman markkinavalvonnassa ja 
tukee tulliviranomaisten ja markkinavalvontaviranomaisten yhteistyön lujittamista; 
kehottaa jäsenvaltioita kohdentamaan tarvittavat rahoitus- ja henkilöresurssit, jotta ne 
voivat täyttää Tulli 2013 -ohjelman (budjettikohdat 14 01 04 02 ja 14 04 02) 
täytäntöönpanoa koskevat velvoitteensa;

9. pitää välttämättömänä lisätä "Unionin toimiin kuluttajapolitiikan alalla" (budjettikohta 17 
02 02) kohdennettuja määrärahoja, jotta voidaan varmistaa olemassa olevien selvitysten ja 
markkinatutkimusten, ja erityisesti kuluttajamarkkinoiden ja kuluttajien ehtoja koskevan 
tulostaulun, jatkuvuus; pitää myönteisenä kuluttajapoliittisen strategian ja yhteisön 
toimintaohjelman väliarviointia2 ja odottaa innolla heinäkuussa 2011 todennäköisesti 
julkaistavaa erillistä kuluttajille suuntautuvien koulutusta, tiedotusta ja valmiuksien 
kehittämistä koskevien toimien arviointia;

10. panee merkille Euroopan kuluttajakeskusten verkoston toimintaa koskevan äskettäisen 
arvion tärkeimmän sisällön, joka koskee erityisesti toistaiseksi käytettävissä olleiden 
resurssien rajallisuutta sekä tulevaisuutta ajatellen ehdotettuja suoritusperusteisia 
kannustimia; tukee edelleen kuluttajansuojaa käsittelevää yhteistyöverkostoa huolimatta 
siitä, että lähiaikoina on tulossa sen tehokkuutta koskeva arviointi.

                                               
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. maaliskuuta 2011 yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 
tarkistamisesta ja markkinavalvonnasta (Schaldemosen mietintö – 2010/2085(INI)); ks. myös Euroopan 
parlamentin päätöslauselman 6. huhtikuuta 2011 sisämarkkinoista eurooppalaisia varten 33 kohta (Correia de 
Camposin mietintö – 2010/2278).
2 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, hyväksytty 25. maaliskuuta 2011 (SEC(2011)414).


