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EHDOTUKSET

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

1. palauttaa mieliin, että viimeaikainen talouden laskusuhdanne on paljastanut, että 
sisämarkkinoilla on lukuisia puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia, jotka kaikki ovat 
vähentäneet kuluttajien ja kansalaisten luottamusta; panee merkille talousarviorajoitukset, 
jotka unionissa nykyään vallitsevat; pyytää, että talousarvion määrärahat käytetään 
paremmin tukemalla älykästä ja kestävää kasvua koskevaa strategiaa riittävästi;

2. on vakuuttunut siitä, että kuluttajapolitiikka on unionin keskeinen prioriteetti ja että tämän 
alan määrärahojen olisi näin ollen oltava huomattavat; 

3. kehottaa säilyttämään kuluttajapolitiikkaa koskevalle toimintaohjelmalle ainakin 
komission monivuotisessa rahoituskehyksessä alun perin ehdottamat määrärahat (eli 
197 000 000 euroa) ja huomauttaa, että ainakin 8 miljoonaa euroa tästä ohjelmasta 
tarvitaan kuluttajariitojen verkkovälitteistä vaihtoehtoista riidanratkaisua (ODR) 
koskevaan monikieliseen välineeseen; palauttaa mieliin, että neuvosto ja parlamentti 
sopivat tästä monikielisestä välineestä ja parlamentti hyväksyi sen 12. maaliskuuta 2013 
antamassaan lainsäädäntöpäätöslauselmassa ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta; ehdottaa, että 
monikielinen ODR-väline voitaisiin myös rahoittaa Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta;

4. panee merkille “sisämarkkinafoorumin” tärkeyden ja kehottaa jatkamaan sen 
valmistelutoimea vuoteen 2014 (1 200 000 euroa sekä maksusitoumusmäärärahoina että 
maksumäärärahoina);

5. pitää tärkeänä, että luodaan uusi pilottihanke ”matkailutietoja sisältävä Your Europe 
Travel (YET) -sovellus mobiililaitteisiin”, jotta voidaan tarjota tietoa rajat ylittävistä 
asioista sekä EU:ssa että kansallisesti 24 kielellä ns. yhdestä palvelupisteestä 
(650 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 350 000 euroa maksumäärärahoina); 
katsoo, että tässä hankkeessa olisi tarjottava yksittäisille kuluttajille käytännön tietoja ja 
kansalaislähtöistä materiaalia ja keskityttävä todellisiin rajat ylittäviin tilanteisiin 
antamalla käytännön tietoja esimerkiksi matkustamisesta ja viisumeista, neuvoja uuteen 
maahan muutettaessa sekä tietoja terveydenhuoltopalveluista ja kansallisista 
kuluttajakeskuksista;

6. korostaa, että SOLVIT on osoittanut tehokkuutensa kansalaisiin vaikuttavien ongelmien 
ratkaisussa; toistaa tukensa sisämarkkinavälineitä koskevalle budjettikohdalle; 

7. katsoo, että reaalitalouden tukemisen olisi oltava EU:n keskeinen prioriteetti; kehottaa 
maksimoimaan sen, miten pk-yritykset käyttävät näitä määrärahoja;

8. panee merkille, että Tulli-ohjelman määrärahat on syytä pitää vakaina, mikä tarkoittaa, 
että ainakin komission alun perin ehdottama määrä eli 548 080 000 euroa osoitetaan 
ohjelmaan; korostaa, että ohjelman alkuperäistä yleistavoitetta eli tulliunionin toiminnan 
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tukemista ja sisämarkkinoiden lujittamista on vahvistettava uusilla erityistavoitteilla ja 
toiminnallisilla tavoitteilla.


