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MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Märkimisväärne osa liidu 
õigusaktidest käsitleb siseturu toimimist. 
Need hõlmavad eelkõige 
konkurentsivõimet, standardimist, 
tarbijakaitset, turujärelevalvet ja 
toiduahelat, kuid samuti eeskirju, mis 
käsitlevad äri-, kaubandus- ja 
finantstehinguid ning ausa konkurentsi 
edendamist, tagades seejuures võrdsed 
võimalused, mis on siseturu toimimiseks 
hädavajalik.

(3) Märkimisväärne osa liidu 
õigusaktidest käsitleb siseturu toimimist. 
Need hõlmavad eelkõige 
konkurentsivõimet, standardimist, 
tarbijakaitset, turujärelevalvet ja 
toiduahelat, kuid samuti eeskirju, mis 
käsitlevad äri-, kaubandus- ja 
finantstehinguid ning ausa konkurentsi 
edendamist, tagades seejuures võrdsed 
võimalused, mis on siseturu toimimiseks 
hädavajalik, eesmärgiga tuua kasu kõigile 
ELi kodanikele. Liidu 
konkurentsieeskirjade järgimine ei ole 
mitte üksnes õiguslik nõue liikmesriikides, 
vaid see on siseturu toimimiseks 
hädavajalik.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Praegu on olemas mitu liidu tasandi 
programmi, mis käsitlevad ettevõtete, 
sealhulgas VKEde konkurentsivõimet, 
tarbijakaitset, finantsteenuste tarbijaid ja 
lõppkasutajaid, poliitika kujundamist 
finantsteenuste valdkonnas ja toiduahelat. 
Mõningaid täiendavaid meetmeid 
rahastatakse otseselt siseturu 
eelarveridadelt. On vaja ühtlustada ja 
kasutada eri meetmete vahelist sünergiat 
ning tagada paindlikum ja sujuvam 
raamistik, et rahastada meetmeid, mille 

(5) Praegu on olemas mitu liidu tasandi 
programmi, mis käsitlevad ettevõtete, 
sealhulgas VKEde konkurentsivõimet, 
tarbijakaitset, finantsteenuste tarbijaid ja 
lõppkasutajaid, poliitika kujundamist 
finantsteenuste valdkonnas ja toiduahelat. 
Mõningaid täiendavaid meetmeid 
rahastatakse otseselt siseturu 
eelarveridadelt. Vähendamata praegust 
läbipaistvuse taset ja piiramata 
kaasseadusandjate tehtavat 
demokraatlikku kontrolli on vaja 
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eesmärk on saavutada hästi toimiv siseturg 
kõige kulutasuvamal viisil. Seetõttu on 
vaja uut programmi, mis koondaks kokku 
varem nendest muudest programmidest 
rahastatud meetmed ja muude asjaomaste 
eelarveridade alt rahastatud meetmed. 
Programm peaks sisaldama ka uusi 
algatusi, mille eesmärk on parandada 
siseturu toimimist.

ühtlustada ja kasutada eri meetmete 
vahelist sünergiat ning tagada paindlikum 
ja sujuvam raamistik, et rahastada 
meetmeid, mille eesmärk on saavutada 
hästi toimiv siseturg kõige kulutasuvamal 
viisil. Seetõttu on vaja uut programmi, mis 
koondaks kokku varem nendest muudest 
programmidest rahastatud meetmed ja 
muude asjaomaste eelarveridade alt 
rahastatud meetmed. Programm peaks 
sisaldama ka uusi algatusi, mille eesmärk 
on parandada siseturu toimimist ja selle 
arengut.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa statistika arendamise, 
tegemise ja levitamise suhtes kohaldatakse 
eraldi Euroopa statistikaprogrammi, mis on 
loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 99/201347. Euroopa 
statistika tegemise ja levitamise 
järjepidevuse tagamiseks peaks uus 
programm sisaldama ka Euroopa 
statistikaprogrammiga hõlmatud tegevusi, 
luues raamistiku Euroopa statistika 
arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks. 
Uue programmiga tuleks kehtestada 
Euroopa statistika finantsraamistik, et 
tagada kvaliteetne, võrreldav ja 
usaldusväärne Euroopat käsitlev statistika, 
mis toetaks kõigi liidu 
poliitikavaldkondade kujundamist, 
elluviimist, järelevalvet ja hindamist.

(6) Euroopa statistika arendamise, 
tegemise ja levitamise suhtes kohaldatakse 
eraldi Euroopa statistikaprogrammi, mis on 
loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 99/201347. Euroopa 
statistika tegemise ja levitamise 
järjepidevuse tagamiseks peaks uus 
programm sisaldama ka olemasoleva 
Euroopa statistikaprogrammiga hõlmatud 
tegevusi, luues raamistiku andmete 
kogumiseks ning Euroopa statistika 
arendamiseks, tegemiseks, korrektseks 
kasutamiseks, kohaldamiseks ja 
levitamiseks. Uue programmiga tuleks 
kehtestada Euroopa statistika 
finantsraamistik, et tagada kvaliteetne, 
võrreldav ja usaldusväärne Euroopa 
statistika, ka sellistel teemadel nagu 
kaubandus ja ränne, mis toetaks
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artikliga 3 kõigi liidu poliitikavaldkondade 
kujundamist, elluviimist, järelevalvet ja 
hindamist.

__________________ __________________

47 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 

47 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 



AD\1167850ET.docx 5/25 PE628.583v02-00

ET

99/2013 Euroopa statistikaprogrammi 
2013–2017 kohta (ELT L 39, 9.2.2013, lk 
12).

99/2013 Euroopa statistikaprogrammi 
2013–2017 kohta (ELT L 39, 9.2.2013, lk 
12).

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Programm peaks toetama siseturu 
nõuetekohast toimimist toetavate liidu 
õigusaktide kavandamist, rakendamist ja 
jõustamist. Programm peaks toetama õigete 
tingimuste loomist, et anda suurem 
mõjuvõim kõigile siseturu osalistele: 
ettevõtetele, kodanikele, sealhulgas 
tarbijatele, kodanikuühiskonnale ja 
riigiasutustele. Seega peaks programmi 
eesmärk olema tagada ettevõtete ja eriti 
VKEde konkurentsivõime, aga ka toetada 
tarbijakaitse ja ohutuseeskirjade täitmist 
ning suurendada ettevõtete ja üksikisikute 
teadlikkust, andes neile õiged vahendid, 
teadmised ja pädevused teadlike otsuste 
tegemiseks ning oma osaluse 
suurendamiseks liidu poliitika 
kujundamises. Lisaks peaks programm 
tugevdama õigus- ja halduskoostööd, 
eelkõige parimate tavade vahetamise, 
teadmiste ja pädevuste arendamise kaudu, 
kasutades muu hulgas strateegilisi 
riigihankeid. Programmi eesmärk peaks 
olema ka toetada selliste kvaliteetsete 
rahvusvaheliste standardite väljatöötamist, 
mis aitavad liidu õigusakte rakendada. See 
hõlmab ka standardite kehtestamist 
finantsaruandluse ja auditeerimise 
valdkonnas, aidates nõnda kaasa liidu 
kapitaliturgude läbipaistvuse ja sujuva 
toimimise tagamisele ning investorikaitse 
parandamisele. Programm peaks toetama 
eeskirjade koostamist ja standardite 
kehtestamist ka sidusrühmade võimalikult 
laialdase kaasamise kaudu. Programmi 
eesmärk peaks olema ka selliste liidu 
õigusaktide rakendamise ja jõustamise 

(8) Programm peaks toetama siseturu 
nõuetekohast toimimist toetavate liidu 
õigusaktide kavandamist, rakendamist ja 
jõustamist. Programm peaks toetama õigete 
tingimuste loomist, et anda suurem 
mõjuvõim kõigile olemasolevatele ja 
võimalikele siseturu osalistele: ettevõtetele, 
sh idufirmadele, hoiustajatele ja 
investoritele, kodanikele, sealhulgas 
tarbijatele, kodanikuühiskonnale ja 
riigiasutustele. Seega peaks programmi 
eesmärk olema tagada ettevõtete ja eriti 
VKEde konkurentsivõime, aga ka toetada 
tarbijakaitse ja ohutuseeskirjade täitmist 
ning suurendada ettevõtete ja üksikisikute 
teadlikkust, andes neile õiged vahendid, 
teadmised ja pädevused teadlike otsuste 
tegemiseks ning oma osaluse 
suurendamiseks liidu poliitika 
kujundamises. Lisaks peaks programm 
tugevdama õigus- ja halduskoostööd, 
eelkõige parimate tavade vahetamise, 
teadmiste ja pädevuste arendamise kaudu, 
kasutades muu hulgas strateegilisi 
riigihankeid. Programmi eesmärk peaks 
olema ka toetada selliste kvaliteetsete 
rahvusvaheliste standardite väljatöötamist, 
mis aitavad liidu õigusakte rakendada. See 
hõlmab ka standardite kehtestamist 
finantsaruandluse ja auditeerimise 
valdkonnas, aidates nõnda kaasa liidu 
kapitaliturgude läbipaistvuse ja sujuva 
toimimise tagamisele ning investorikaitse 
parandamisele. Programm peaks toetama 
eeskirjade koostamist ja standardite 
kehtestamist ka sidusrühmade võimalikult 
laialdase kaasamise kaudu. Programmi 
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toetamine, mis tagavad inimeste, loomade 
ja taimede tervise kõrge taseme kogu 
toiduahelas ning loomade heaolu 
paranemise.

eesmärk peaks olema ka selliste liidu 
õigusaktide rakendamise ja jõustamise 
toetamine, mis tagavad inimeste, loomade 
ja taimede tervise kõrge taseme kogu 
toiduahelas ning loomade heaolu 
paranemise.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Võrgupõhiste kaubandus- ja 
reisiteenuste tõttu ei tunne tarbijaturud 
enam riigipiire ja seepärast on oluline 
tagada, et liidus elavatele tarbijatele oleks 
tagatud piisav kaitse kolmandates riikides 
asuvatelt ettevõtjatelt kaupade ja teenuste 
importimisel. Seepärast peaks programm 
võimaldama vajaduse korral toetada 
koostööd peamisteks 
kaubanduspartneriteks olevate kolmandate 
riikide asutustega.

(14) Võrgupõhiste kaubandus- ja 
reisiteenuste ning digitaalse turu arengu 
tõttu ei tunne tarbijaturud enam riigipiire ja 
seepärast on oluline tagada, et liidus 
elavatele tarbijatele oleks tagatud piisav 
kaitse kolmandates riikides asuvatelt 
ettevõtjatelt kaupade ja teenuste 
importimisel. Seepärast peaks programm 
võimaldama vajaduse korral toetada 
koostööd peamisteks 
kaubanduspartneriteks olevate kolmandate 
riikide asutustega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Programmi eesmärkide 
saavutamiseks ning kodanike ja ettevõtete 
elu lihtsustamiseks on vaja kvaliteetseid 
kasutajakeskseid avalikke teenuseid. See 
tähendab, et haldusasutused peavad 
hakkama kasutama uusi töövõtteid, 
kaotama barjäärid oma haldusala eri osade 
vahel ning osalema kõnealuste avalike 
teenuste loomises koos kodanike ja 
ettevõtetega. Piiriülese tegevuse pidev ja 
kindel kasv siseturul nõuab ajakohast 
teavet ettevõtete ja kodanike õiguste kohta, 
aga ka haldusformaalsusi selgitavat teavet. 

(16) Programmi eesmärkide 
saavutamiseks ning kodanike ja ettevõtete 
elu lihtsustamiseks on vaja kvaliteetseid 
kasutajakeskseid avalikke teenuseid. See 
tähendab, et haldusasutused peavad 
hakkama kasutama uusi töövõtteid, 
kaotama barjäärid oma haldusala eri osade 
vahel ning osalema kõnealuste avalike 
teenuste loomises koos kodanike ja 
ettevõtetega. Piiriülese tegevuse pidev ja 
kindel kasv siseturul nõuab ajakohast 
teavet kodanike ja ettevõtete õiguste kohta, 
aga ka haldusformaalsusi selgitavat teavet. 
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Lisaks muutub oluliseks õigusnõustamine 
ja abi riikidevahelisel tasandil tekkinud 
probleemide lahendamisel. Samuti tuleb 
lihtsal ja tõhusal viisil luua side riiklike 
haldusasutuste vahel ja hinnata siseturu 
toimimist kohapeal. Programm peaks seega 
toetama järgmisi olemasolevaid siseturu 
juhtimise vahendeid: portaali „Teie 
Euroopa,“ mis peaks olema tulevase ühtse 
digivärava alustala, portaali „Teie Euroopa 
Nõuanne,“ SOLVITit, siseturu 
infosüsteemi ja siseturu tulemustabelit, et 
parandada kodanike igapäevaelu ja 
suurendada ettevõtete suutlikkust 
piiriüleselt kaubelda.

Lisaks muutub oluliseks õigusnõustamine 
ja abi riikidevahelisel tasandil tekkinud 
probleemide lahendamisel. Samuti tuleb 
lihtsal ja tõhusal viisil luua side riiklike 
haldusasutuste vahel ja hinnata siseturu 
toimimist kohapeal. Programm peaks seega 
toetama järgmisi olemasolevaid siseturu 
juhtimise vahendeid: portaali „Teie 
Euroopa“, mis peaks olema tulevase ühtse 
digivärava alustala, portaali „Teie Euroopa 
Nõuanne“, SOLVITit, siseturu 
infosüsteemi ja siseturu tulemustabelit, et 
parandada kodanike igapäevaelu ja 
suurendada ettevõtete suutlikkust 
piiriüleselt kaubelda.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Arvestades, et Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 3 sätestatud siseturg 
hõlmab süsteemi, mis tagab, et konkurentsi 
ei moonutata, peaks programm toetama
liidu konkurentsipoliitikat, võrgustikke 
ning koostööd liikmesriikide ametiasutuste 
ja kohtutega, aga ka laiema sidusrühmade 
ringi kaasamist, et tutvustada ja selgitada
liidu konkurentsipoliitikast tulenevaid 
õigusi, eeliseid ja kohustusi.

(20) Kuna Euroopa Liidu toimimise leping 
hõlmab eeskirjade süsteemi, mis tagab, et 
siseturul konkurentsi ei moonutata, tuleks 
programmiga toetada liidu 
konkurentsipoliitikat, parandades ja 
tihendades koostööd Euroopa 
konkurentsivõrgustiku ning riikide
ametiasutuste ja kohtutega, tugevdades 
muu hulgas rahvusvahelist koostööd ning 
tutvustades ja selgitades liidu 
konkurentsipoliitikast tulenevaid õigusi, 
eeliseid ja kohustusi. Programm peaks 
eelkõige aitama komisjonil 
turusuundumusi paremini analüüsida ja
hinnata, kasutades selleks muu hulgas 
ulatuslikult sektoriuuringuid ning jagades 
Euroopa konkurentsivõrgustikus 
korrapäraselt tulemusi ja parimaid 
tavasid. See peaks aitama tagada ausa 
konkurentsi ja võrdsed tingimused (ka 
rahvusvahelisel tasandil) ning aitama 
suurendada ettevõtjate, eelkõige VKEde ja 
tarbijate mõjuvõimu, et saada ühtsest 
turust kasu.



PE628.583v02-00 8/25 AD\1167850ET.docx

ET

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Programm peaks tegelema 
majanduse ja ettevõtluskeskkonna jätkuva
ümberkujundamise ning eeskätt 
plahvatuslikult suureneva andmete hulga ja 
nende kasutamise radikaalse mõjuga 
konkurentsile ja siseturu toimimisele, 
arvestades seda, et nii ettevõtjad kui ka 
nende nõustajad kasutavad üha 
laialdasemalt tehisintellekti ja muid IT-
vahendeid ja -pädevust. Samuti on oluline, 
et programm toetaks võrgustikke ja 
koostööd liikmesriikide ametiasutuste ja 
kohtutega, arvestades et moonutamata 
konkurents ja siseturu toimimine sõltuvad 
olulisel määral just nende asutuste 
tegevusest. Pidades silmas 
konkurentsipoliitika erilist rolli väljaspool 
liitu toimuva konkurentsivastase tegevuse 
kaudu siseturule tekkiva kahju 
ärahoidmisel, peaks programm vajaduse 
korral toetama ka koostööd kolmandate 
riikide ametiasutustega. 
Teavitamistegevuse laiendamine on vajalik 
ka selleks, et rohkem kodanikke ja 
ettevõtteid saaks õiglasest konkurentsist 
siseturul täiel määral kasu. Arvestades, et 
mitmed programmi algatused on uued ning 
programmi konkurentsi käsitlevat osa
mõjutavad kõige enam näiteks
tehisintellekti, algoritmide, suurandmete, 
küberturvalisuse ja küberkriminalistika 
tehnoloogia valdkonnaga seotud siseturu 
konkurentsitingimuste dünaamilised 
arengud, mille tempot ja suurusjärku on 
raske hinnata, eeldatakse, et programmi 
selle osa muutuvatele vajadustele 
reageerimiseks on vaja paindlikkust.

(21) Programm peaks tegelema 
majanduses ja ettevõtluskeskkonnas ning 
digitaalmajanduses toimuva täieliku
ümberkujundamise ning eeskätt 
plahvatuslikult suureneva andmete hulga ja 
nende kasutamise mõjuga konkurentsile ja 
siseturu toimimisele, arvestades seda, et nii 
ettevõtjad kui ka nende nõustajad 
kasutavad üha laialdasemalt tehisintellekti 
ja muid IT-vahendeid ja -pädevust. Samuti
on oluline, et programm toetaks 
võrgustikke ja koostööd liikmesriikide 
ametiasutuste ja kohtutega, arvestades et 
moonutamata konkurents ja siseturu 
toimimine sõltuvad olulisel määral just 
nende asutuste tegevusest. Pidades silmas 
konkurentsipoliitika erilist rolli väljaspool 
liitu toimuva konkurentsivastase tegevuse 
kaudu siseturule tekkiva kahju 
ärahoidmisel, peaks programm vajaduse 
korral toetama ka koostööd kolmandate 
riikide ametiasutustega. 
Teavitamistegevuse laiendamine on vajalik 
ka selleks, et rohkem kodanikke ja 
ettevõtteid saaks õiglasest konkurentsist 
siseturul täiel määral kasu. Arvestades, et 
mitmed programmi algatused on uued ning 
konkurentsieeskirjade täitmise tagamist
mõjutavad kõige enam muu hulgas
tehisintellekti, algoritmide, suurandmete,
digimonopolide, lairibaühenduse 
kasutamise, asukohapõhise tõkestuse, 
tehnoloogia kättesaadavuse vältimiseks 
kasutatavate patentide, internetiteenuse 
osutajate kontrollipositsiooni, 
spektrioksjonite, küberturvalisuse ja 
küberkriminalistika tehnoloogia 
valdkonnaga seotud siseturu 
konkurentsitingimuste dünaamilised 
arengud ja küsimused, mille tempot ja 
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suurusjärku on raske hinnata, eeldatakse, et 
programmi selle osa muutuvatele 
vajadustele reageerimiseks on vaja 
paindlikkust. Komisjon teavitab Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu korrapäraselt 
programmi raames konkurentsipoliitika 
valdkonnas rahastatud meetmetest.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Et ületada need turutõrked ning 
tagada, et VKEd etendavad jätkuvalt oma 
rolli liidu majanduse konkurentsivõime 
tagamisel, tuleb väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjad täiendavalt toetada 
võla- ja omakapitaliinstrumentide kaudu, 
mis nähakse ette Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega [...] loodava InvestEU 
fondi VKEde komponendi raames52 . 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 1287/201353 alusel kasutusele 
võetud laenutagamisrahastu on tõestanud 
oma lisaväärtust ja eeldatavalt annab see 
positiivse panuse vähemalt 500 000 
VKEle; jätkuprogramm luuakse InvestEU 
fondi VKEde komponendi raames.

(25) Et ületada need turutõrked ning 
tagada, et VKEd etendavad jätkuvalt oma 
rolli liidu majanduse konkurentsivõime 
tagamisel, tuleb väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjad täiendavalt toetada ka
võla- ja omakapitaliinstrumentide kaudu, 
mis nähakse ette Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega [...] loodava InvestEU 
fondi VKEde komponendi raames52 . 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 1287/201353 alusel kasutusele 
võetud laenutagamisrahastu on tõestanud 
oma lisaväärtust ja eeldatavalt annab see 
positiivse panuse vähemalt 500 000 
VKEle; jätkuprogramm luuakse InvestEU 
fondi VKEde komponendi raames.

_________________ _________________

52 COM(2018) 439 final. 52 COM(2018) 439 final.

53 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1287/2013, millega kehtestatakse 
ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
programm (COSME) (2014–2020) ning 
millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
1639/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
33).

53 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1287/2013, millega kehtestatakse 
ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
programm (COSME) (2014–2020) ning 
millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
1639/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
33).

Muudatusettepanek 10
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Programm peaks pakkuma 
VKEdele tõhusat tuge kogu nende elutsükli 
vältel. See peaks tuginema VKEde ja 
tööstussektoriga seoses saavutatud 
ainulaadsetele teadmistele ja 
asjatundlikkusele ning pikaajalisele 
koostöökogemusele Euroopa, riikliku ja 
piirkondliku tasandi sidusrühmadega. 
Toetus peaks tuginema heale kogemusele 
seoses Euroopa ettevõtlusvõrgustikuga, 
mis on ühtne teeninduspunkt, mille kaudu 
aidatakse VKEdel parandada 
konkurentsivõimet ja arendada äritegevust 
nii siseturul kui ka muudel turgudel. 
Võrgustik kavatseb jätkata teenuste 
pakkumist teiste liidu programmide, 
eelkõige programmi „Horisont 2020“ 
raames, kasutades nende programmide 
rahalisi vahendeid. Lisaks sellele peaks 
uute ettevõtjate mentorlussüsteem jääma 
vahendiks, mis võimaldab värsketel 
ettevõtjatel või nendeks saada soovijatel 
hankida ettevõtluskogemust kontakti kaudu 
mõne teise riigi kogenud ettevõtjaga ja 
seega parandada ettevõtlusalast võimekust. 
Programm peaks veelgi laienema ja 
suurendama oma geograafilist ulatust ning 
pakkuma seega ettevõtjatele rohkem 
selliseid kontaktivõimalusi, täiendades 
vajaduse korral liidu muid algatusi.

(27) Programm peaks pakkuma 
VKEdele tõhusat tuge kogu nende elutsükli 
vältel. See peaks tuginema VKEde ja 
tööstussektoriga seoses saavutatud 
ainulaadsetele teadmistele ja 
asjatundlikkusele ning pikaajalisele 
koostöökogemusele Euroopa, riikliku ja 
piirkondliku tasandi sidusrühmadega. 
Toetus peaks tuginema heale kogemusele 
seoses Euroopa ettevõtlusvõrgustikuga, 
mis on ühtne teeninduspunkt, mille kaudu 
aidatakse VKEdel parandada 
konkurentsivõimet ja teadmisi ning 
arendada äritegevust nii siseturul kui ka 
muudel turgudel. Võrgustik kavatseb 
jätkata teenuste pakkumist teiste liidu 
programmide, eelkõige programmi 
„Horisont 2020“ raames, kasutades nende 
programmide rahalisi vahendeid. Lisaks 
sellele peaks uute ettevõtjate 
mentorlussüsteem jääma vahendiks, mis 
võimaldab värsketel ettevõtjatel või 
nendeks saada soovijatel hankida 
ettevõtluskogemust kontakti kaudu mõne 
teise riigi kogenud ettevõtjaga ja seega 
parandada ettevõtlusalast võimekust. 
Programm peaks veelgi laienema ja 
suurendama oma geograafilist ulatust ning 
pakkuma seega ettevõtjatele rohkem 
selliseid kontaktivõimalusi, täiendades 
vajaduse korral liidu muid algatusi.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Hästi toimiv ühine 
finantsaruandluse raamistik on esmatähtis 
siseturu jaoks ning kapitaliturgude
tulemuslikuks toimimiseks ja 

(32) Hästi toimiv ühine 
finantsaruandluse raamistik on esmatähtis 
siseturu jaoks ning finantsturgude
tulemuslikuks toimimiseks ja 
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finantsteenuste integreeritud turu 
saavutamiseks kapitaliturgude liidu 
kontekstis.

finantsteenuste integreeritud turu 
saavutamiseks pangandusliidu ja
kapitaliturgude liidu kontekstis.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Liit aitab kaasa tarbijakaitse kõrge 
taseme tagamisele ning tarbijatele suurema 
mõjuvõimu ja siseturul keskse koha 
andmisele liikmesriikide poliitika 
toetamise ja täiendamise teel, püüdes 
tagada, et kodanikud saavad tarbijatena 
täielikult osa siseturu hüvedest ning nende 
ohutus, õiguslikud ning majandushuvid on 
seejuures nõuetekohaselt kaitstud 
konkreetsete meetmete abil. Samuti peab 
liit tagama, et tarbija- ja tooteohutusalased 
õigusaktid oleksid kohapeal nõuetekohaselt 
ja võrdselt täidetud ning et ettevõtetele 
oleks siseturul tagatud võrdsed võimalused 
ja aus konkurents. Lisaks sellele on vaja 
suurendada tarbijate mõjuvõimu, neid 
julgustada ja abistada jätkusuutlike 
valikute tegemisel, toetades seega kestlikku 
energia- ja ressursitõhusat ringmajandust.

(36) Liit aitab kaasa tarbijakaitse kõrge 
taseme tagamisele ning tarbijatele suurema 
mõjuvõimu ja siseturul keskse koha 
andmisele liikmesriikide poliitika 
toetamise ja täiendamise teel, püüdes 
tagada, et kodanikud saavad tarbijatena 
täielikult osa siseturu hüvedest ning nende 
ohutus, õiguslikud ning majandushuvid on 
seejuures nõuetekohaselt kaitstud 
konkreetsete meetmete abil. Samuti peab 
liit tagama, et tarbija- ja tooteohutusalased 
õigusaktid oleksid kohapeal nõuetekohaselt 
ja võrdselt täidetud ning et ettevõtetele 
oleks siseturul tagatud võrdsed võimalused 
ja aus konkurents. Lisaks sellele on vaja 
suurendada tarbijate mõjuvõimu, neid 
julgustada ja abistada jätkusuutlike 
valikute tegemisel, toetades seega kestlikku 
energia- ja ressursitõhusat ringmajandust, 
millega järgitakse ÜRO kestliku arengu 
tegevuskavas 2030 seatud eesmärke.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Kodanikke mõjutab eelkõige 
finantsteenuste turgude toimimine. 
Finantsteenused on siseturu 
põhikomponent ning nõuavad reguleerimist 
ja järelevalvet käsitlevat kindlat 
raamistikku, mis üksnes ei taga 
finantsstabiilsuse ja jätkusuutliku 

(41) Kodanikke mõjutab eelkõige 
finantsturgude toimimine ja seetõttu 
tuleks neid asjakohastest õigustest, 
riskidest ja kasust rohkem teavitada. 
Finantsteenused on siseturu 
põhikomponent ning nõuavad reguleerimist 
ja järelevalvet käsitlevat kindlat 
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majanduse, vaid pakub kõrgetasemelist 
kaitset ka tarbijatele ja muudele 
finantsteenuste lõppkasutajatele, sealhulgas 
jaeinvestoritele, hoiustajatele, 
kindlustusvõtjatele, pensionifondi 
liikmetele ja neist tulu saajatele, 
üksikaktsionäridele, laenuvõtjatele ja 
VKEdele. Oluline on suurendada nende 
võimet osaleda finantssektori 
poliitikakujundamises.

raamistikku, mis üksnes ei taga 
finantsstabiilsuse ja jätkusuutliku 
majanduse, vaid pakub kõrgetasemelist 
kaitset ka tarbijatele ja muudele 
finantsteenuste lõppkasutajatele, sealhulgas 
jaeinvestoritele, hoiustajatele, 
kindlustusvõtjatele, pensionifondi
liikmetele ja neist tulu saajatele, 
üksikaktsionäridele, laenuvõtjatele ja 
VKEdele. Programmiga tuleks suurendada 
nende võimet osaleda 
poliitikakujundamises ning selleks tuleks 
muu hulgas koostada finantsturgudel 
pakutavate toodete kohta selge, terviklik 
ja kasutusmugav teabematerjal ning seda 
levitada.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Seepärast peaks programm jätkama 
suutlikkuse suurendamise programmiga 
(2017–2020) hõlmatud konkreetsete 
meetmete toetamist, millega laiendatakse 
tarbijate ja muude finantsteenuste 
lõppkasutajate kaasatust liidu poliitika 
kujundamisse, nagu see on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2017/826,60 millega jätkati aastate 
2012–2017 katseprogrammi ja 
ettevalmistavat tegevust. See on vajalik 
selleks, et poliitikakujundajad saaksid 
muude huvirühmade kui finantssektori 
töötajate arvamusi ning tarbijate ja muude 
finantsteenuste lõppkasutajate huvide 
paremaks esindamiseks. Selle tulemuseks 
peaks olema parem finantsteenuste 
poliitika, eelkõige tänu üldsuse paremale 
arusaamisele finantsmääruses 
käsitletavatest küsimustest, ja parem 
finantskirjaoskus.

(42) Seepärast peaks programm jätkama 
suutlikkuse suurendamise programmiga 
(2017–2020) hõlmatud konkreetsete 
meetmete toetamist, millega laiendatakse 
tarbijate ja muude finantsteenuste 
lõppkasutajate kaasatust liidu poliitika 
kujundamisse, nagu see on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2017/826,60 millega jätkati aastate 
2012–2017 katseprogrammi ja 
ettevalmistavat tegevust. See on vajalik 
selleks, et poliitikakujundajad saaksid 
muude huvirühmade kui finantssektori 
töötajate arvamusi ning tarbijate ja muude 
finantsteenuste lõppkasutajate huvide 
paremaks esindamiseks. Programm töötab 
pidevalt välja oma metoodikat ja parimaid 
tavasid selle kohta, kuidas suurendada 
tarbijate ja finantsteenuste lõppkasutajate 
osalust, et selgitada välja liidu poliitika 
kujundamise jaoks olulised küsimused ja 
tagada tarbijate huvide kaitse 
finantsteenuste valdkonnas. Tänu sellele 
peaks finantsteenuste poliitika paranema, 
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eelkõige tänu üldsuse paremale 
arusaamisele finantsmääruses 
käsitletavatest küsimustest, ja parem 
finantskirjaoskus. Käesolevas programmis 
kasutavate avaliku sektori vahendite 
puhul tuleks põhitähelepanu pöörata 
sellele, mis on kasulik lõppkasutajatele, ja 
vältida igasuguse otsese või kaudse 
rahalise toetuse maksmist erasektori 
finantsettevõtjate äritegevusele.

__________________ __________________

60 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 
2017. aasta määrus (EL) 2017/826, millega 
luuakse liidu programm teatavate tegevuste 
toetamiseks, et suurendada tarbijate ja 
muude finantsteenuste lõppkasutajate 
kaasatust liidu poliitika kujundamisse 
finantsteenuste valdkonnas ajavahemikuks 
2017–2020 (ELT L 129, 19.5.2017, lk 17).

60 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 
2017. aasta määrus (EL) 2017/826, millega 
luuakse liidu programm teatavate tegevuste 
toetamiseks, et suurendada tarbijate ja 
muude finantsteenuste lõppkasutajate 
kaasatust liidu poliitika kujundamisse 
finantsteenuste valdkonnas ajavahemikuks 
2017–2020 (ELT L 129, 19.5.2017, lk 17).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Komisjon andis aastatel 2012–2013 
pilootprojekti ja aastatel 2014–2016 
ettevalmistava tegevuse raames iga-aastase 
avaliku projektikonkursi kaudu toetust 
kahele organisatsioonile. Need kaks 
organisatsiooni on Finance Watch, mis 
loodi liidu toetuste abil 2011. aastal Belgia 
õiguse kohaselt rahvusvahelise 
mittetulundusühinguna, ja Better Finance, 
mis tekkis siis, kui alates 2009. aastast 
hakati varasemaid Euroopa föderatsioone 
ja osanike liitusid järjestikku ümber 
korraldama ja ümber nimetama. Määruse 
(EL) nr 2017/826 alusel kehtestatud 
suutlikkuse suurendamise programmi 
kohaselt on need kaks organisatsiooni 
ainsad toetusesaajad. Seepärast on vaja 
neid organisatsioone programmi raames ka 
edaspidi kaasrahastada. Kõnealune 

(43) Komisjon andis aastatel 2012–2013 
pilootprojekti ja aastatel 2014–2016 
ettevalmistava tegevuse raames iga-aastase 
avaliku projektikonkursi kaudu toetust 
kahele organisatsioonile. Need kaks 
organisatsiooni on Finance Watch, mis 
loodi liidu toetuste abil 2011. aastal Belgia 
õiguse kohaselt rahvusvahelise 
mittetulundusühinguna, ja Better Finance, 
mis tekkis siis, kui alates 2009. aastast 
hakati varasemaid Euroopa föderatsioone 
ja osanike liitusid järjestikku ümber 
korraldama ja ümber nimetama. Määruse 
(EL) nr 2017/826 alusel kehtestatud 
suutlikkuse suurendamise programmi 
kohaselt on need kaks organisatsiooni 
ainsad toetusesaajad. Seepärast on vaja 
neid organisatsioone programmi raames ka 
edaspidi kaasrahastada. Kõnealune 
rahastamine tuleks siiski läbi vaadata. 
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rahastamine tuleks siiski läbi vaadata. Seetõttu tuleks meeles pidada, et kui 
suutlikkuse suurendamise programmi ja 
selle rahastamist jätkatakse ka pärast 
2020. aastat ning kui tekib ka teisi 
võimalikke toetusesaajaid, peaks konkurss 
olema avatud ka kõigile teistele 
organisatsioonidele, kes vastavad 
kriteeriumidele ning aitavad kooskõlas 
määrusega (EL) 2017/826 saavutada 
programmi eesmärke.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Euroopa statistikaprogrammi 
alusel arendatav, tehtav ja levitatav 
kvaliteetne Euroopa statistika on 
äärmiselt oluline tõenduspõhiste otsuste 
tegemisel, see peaks olema õigeaegselt 
kättesaadav ja aitama rakendada liidu 
tegevuspõhimõtteid, nagu on kajastatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingus, milleks 
on tugevdatud ja integreeritud 
majandusjuhtimine, sotsiaalne, 
majanduslik ja territoriaalne ühtekuuluvus, 
jätkusuutlik areng, põllumajanduspoliitika, 
Euroopa sotsiaalne mõõde ja 
üleilmastumine.

(48) Liidu tasandil ning liikmesriikides
tehtav, jagatav, levitatav ja järjepidevalt 
kasutatav kvaliteetne Euroopa statistika
peaks olema õigeaegselt kättesaadav ja 
aitama rakendada liidu 
tegevuspõhimõtteid, nagu on kajastatud
Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 ja
Euroopa Liidu toimimise lepingus, milleks 
on tugevdatud ja integreeritud 
majandusjuhtimine, sotsiaalne, 
majanduslik ja territoriaalne ühtekuuluvus, 
jätkusuutlik areng, põllumajanduspoliitika, 
Euroopa sotsiaalne mõõde ja 
üleilmastumine.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Euroopa statistika on liidu otsuste 
tegemiseks ja liidu algatuste 
tulemuslikkuse ja mõju mõõtmiseks 
hädavajalik. Seepärast tuleks Euroopa 
statistika jätkuval tegemisel ja 
arendamisel tagada kogu liitu hõlmav 
lähenemisviis ja minna siseturust 

(49) Euroopa statistika on liidu otsuste 
tegemiseks ja paljude liidu algatuste 
tulemuslikkuse ja mõju mõõtmiseks 
hädavajalik. Tuleks tagada, et Euroopa 
statistikat tehakse ja arendatakse pidevalt 
ka muud kui siseturgu silmas pidades, 
ning et seda tehtaks riikide ja võimaluse 
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kaugemale, et hõlmata kõiki liidu
meetmeid ja poliitikavaldkondi, sealhulgas
anda ettevõtetele ja kodanikele võimekus 
teha teadlikke otsuseid.

korral piirkondade kaupa, et hõlmata 
kõiki kehtivaid ja võimalikke meetmeid ja 
poliitikavaldkondi, ning anda sealhulgas 
liidu kodanikele, ettevõtetele ja 
ametiasutustele võimekus teha teadlikke 
otsuseid.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
223/2009 on programm saadetud eelnevaks 
tutvumiseks Euroopa statistikasüsteemi 
komiteele.

(51) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
223/2009 on programm saadetud eelnevaks 
tutvumiseks Euroopa statistikasüsteemi 
komiteele ja selle elluviimisel tuleks 
tagada tõhus parlamentaarne kontroll.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Võttes arvesse maailma majanduse 
üha suuremat seotust, peaks programm ka 
edaspidi ette nägema võimaluse kutsuda 
väliseksperte, nagu kolmandate riikide 
ametnikke, rahvusvaheliste 
organisatsioonide esindajaid või ettevõtjaid 
osalema teatavates meetmetes.

(60) Võttes arvesse maailma majanduse, 
sealhulgas digitaalmajanduse üha 
suuremat seotust, peaks programm ka 
edaspidi ette nägema võimaluse kutsuda 
väliseksperte, nagu kolmandate riikide 
ametnikke, rahvusvaheliste 
organisatsioonide esindajaid või ettevõtjaid 
osalema teatavates meetmetes.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(71) Vajaduse korral tuleks programmi (71) Programmi meetmetel peaks olema 
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meetmeid kasutada turutõrgete 
kõrvaldamiseks või mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade lahendamiseks 
proportsionaalselt, nii et need ei dubleeriks 
ega tõrjuks välja erasektori rahastamist, 
ning pakuksid selget Euroopa 
lisaväärtust.

selge Euroopa lisaväärtus ja neid tuleks
kasutada turutõrgete kõrvaldamiseks või 
mitteoptimaalsete investeerimisolukordade 
lahendamiseks proportsionaalselt, nii et 
need ei dubleeriks ega tõrjuks välja 
erasektori rahastamist.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 81

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(81) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2016/679 90 reguleeritakse 
isikuandmete töötlemist liikmesriikides 
käesoleva määruse kontekstis ja 
liikmesriikide pädevate asutuste järelevalve 
all. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 45/200191

reguleeritakse isikuandmete töötlemist 
komisjonis käesoleva määruse kontekstis ja 
Euroopa andmekaitseinspektori järelevalve 
all. Pädevad asutused peavad teavet 
vahetama ja edastama kooskõlas määruses 
(EL) 2016/679 sätestatud isikuandmete 
edastamise eeskirjadega ning komisjon 
peab teavet vahetama ja edastama 
kooskõlas määruses (EÜ) nr 45/2001 
sätestatud isikuandmete edastamise 
eeskirjadega.

(81) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2016/679 90 reguleeritakse 
isikuandmete töötlemist liikmesriikides 
käesoleva määruse kontekstis ja 
liikmesriikide pädevate asutuste järelevalve 
all. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 45/200191

reguleeritakse isikuandmete töötlemist 
komisjonis käesoleva määruse kontekstis ja 
Euroopa andmekaitseinspektori järelevalve 
all. Pädevad asutused peavad teavet 
vahetama ja edastama, sealhulgas 
statistika arendamise ja levitamise käigus, 
kui statistilise konfidentsiaalsuse 
põhimõtet on tunnustatud ka määrusega 
(EÜ) nr 223/2009, kooskõlas määruses 
(EL) 2016/679 sätestatud isikuandmete 
edastamise eeskirjadega ning komisjon 
peab teavet vahetama ja edastama 
kooskõlas määruses (EÜ) nr 45/2001 
sätestatud isikuandmete edastamise 
eeskirjadega.

_________________ _________________

90 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 
119, 4.5.2016, lk 1).

90 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 
119, 4.5.2016, lk 1).

91 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 91 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 



AD\1167850ET.docx 17/25 PE628.583v02-00

ET

detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 
45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 
12.1.2001, lk 1).

detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 
45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 
12.1.2001, lk 1).

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 83

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83) Programmi eesmärk peaks ka
olema tagada liidu siseturu, ettevõtete –
sealhulgas VKEde –konkurentsivõime ja 
Euroopa statistikameetmete parem 
nähtavus ja sidusus Euroopa kodanike, 
ettevõtete ja ametiasutuste jaoks.

(83) Programmiga tuleks tagada ka 
liidu siseturu, ettevõtete – sealhulgas 
VKEde – konkurentsivõime ja Euroopa 
statistikameetmete parem nähtavus ja
sidusus Euroopa kodanike, ettevõtete ja 
ametiasutuste jaoks.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega luuakse programm 
siseturu toimimise ja ettevõtete, sealhulgas 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate konkurentsivõime
parandamiseks ning raamistik Euroopa 
statistika arendamiseks, tegemiseks ja 
levitamiseks määruse (EÜ) nr 223/2009 
artikli 13 tähenduses (edaspidi 
„programm“).

Käesoleva määrusega luuakse programm 
siseturu toimimise parandamiseks kõigi 
ELi kodanike huvides ja seoses sellega 
ettevõtete, sealhulgas mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
konkurentsivõime, finantsteenuste ning 
kõiki liidu poliitikavaldkondi hõlmava
Euroopa statistika andmete kogumise, 
arendamise, tegemise ja levitamise 
rahastamiseks vastavalt Euroopa Liidu 
lepingu artiklile 3 ning määruse (EÜ) nr 
223/2009 artikli 13 tähenduses (edaspidi 
„programm“).

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „Euroopa statistika“ – statistika, 
mida arendatakse, tehakse ja levitatakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 223/2009;

(2) „Euroopa statistika“ – statistika, 
mida arendatakse, tehakse ja levitatakse 
liidu tasandil ja liikmesriikides kooskõlas
Euroopa Liidu lepingu artikliga 1 ja
määrusega (EÜ) nr 223/2009;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) pakkuda kvaliteetset, võrreldavat ja 
usaldusväärset Euroopa statistikat, mis 
toetaks kõigi liidu poliitikavaldkondade 
kujundamist, järelevalvet ja hindamist ning 
aitaks poliitikakujundajatel, ettevõtetel, 
akadeemilistel ringkondadel, kodanikel ja 
meedial teha teadlikke otsuseid ja osaleda 
demokraatlikus protsessis.

(b) arendada, teha ja levitada
kvaliteetset, võrreldavat ja usaldusväärset 
Euroopa statistikat, mis toetaks kõigi liidu 
poliitikavaldkondade, sh kaubanduse ja 
rände kujundamist, järelevalvet ja 
hindamist ning aitaks kodanikel, 
poliitikakujundajatel ja 
reguleerimisasutustel, 
järelevalveasutustel, ettevõtetel, 
akadeemilistel ringkondadel, 
kodanikuühiskonnal ja meedial teha 
teadlikke otsuseid ja osaleda 
demokraatlikus protsessis.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) toetavad kvaliteetsete 
rahvusvaheliste finantsaruandluse ja 
auditeerimise standardite väljatöötamist, 
lihtsustavad nende integreerimist liidu 
õigusesse ja edendavad innovatsiooni ja 
parimaid tavasid äriühingute aruandluse 
valdkonnas;

ii) toetavad kvaliteetsete 
rahvusvaheliste finantsaruandluse ja 
auditeerimise standardite väljatöötamist, 
lihtsustavad nende integreerimist liidu 
õigusesse ja/või edendavad innovatsiooni 
ja parimaid tavasid äriühingute aruandluse 
valdkonnas nii väikeste kui ka suurte 
ettevõtete puhul;
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) suurendatakse tarbijate, ettevõtete 
ja kodanikuühiskonna mõjuvõimu, 
abistatakse ja haritakse neid; tagatakse 
tarbijakaitse kõrge tase, säästev tarbimine
ja tooteohutus, eelkõige toetades pädevaid 
täitevasutusi, tarbijaid esindavaid 
organisatsioone ja koostöömeetmeid; 
tagatakse tarbijatele juurdepääs vaidluste 
lahendamise mehhanismidele ning antakse 
piisavat teavet turgude ja tarbijate kohta;

i) suurendatakse tarbijate, ettevõtete 
ja kodanikuühiskonna mõjuvõimu, 
abistatakse ja haritakse neid; tagatakse 
tarbijakaitse kõrge tase säästva tarbimise
ja tooteohutuse edendamise kaudu, 
eelkõige toetades pädevaid täitevasutusi, 
tarbijaid esindavaid organisatsioone ja 
koostöömeetmeid; tagatakse tarbijatele 
juurdepääs vaidluste lahendamise 
mehhanismidele ning antakse piisavat, 
selget ja kasutusmugavat teavet turgude ja 
eri liiki finantstoodete kohta;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) suurendatakse tarbijate, muude 
finantsteenuste lõppkasutajate ja 
kodanikuühiskonna osalemist 
finantsteenuste valdkonna poliitika 
kujundamises; edendatakse paremat 
arusaamist finantssektorist;

ii) suurendatakse tarbijate, muude 
finantsteenuste lõppkasutajate ja 
kodanikuühiskonna osalemist 
finantsteenuste valdkonna poliitika 
kujundamises; edendatakse paremat 
arusaamist finantssektorist ja pakutavatest 
eri liiki finantstoodetest ning tagatakse 
tarbijate huvide kaitse jaefinantsteenuste 
valdkonnas;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) tehakse õigeaegselt, erapooletult ja 
kulutõhusal viisil Euroopa statistikat ja 
edastatakse seda Euroopa 
statistikasüsteemi raames määruse (EÜ) nr 
223/2009 artiklis 4 osutatud laiendatud 
partnerluse kaudu kõigile asjaomastele 
välisosalistele, kasutades mitmesuguseid 
andmeallikaid, täiustatud andmeanalüüsi 
meetodeid, arukaid süsteeme ja 
digitaaltehnoloogiat.

(f) arendatakse, tehakse ja levitatakse
õigeaegselt, erapooletult ja kulutõhusal 
viisil Euroopa statistikat ja edastatakse 
seda Euroopa statistikasüsteemi raames 
määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklis 4 
osutatud laiendatud partnerluse kaudu 
kõigile asjaomastele välisosalistele, 
kasutades mitmesuguseid andmeallikaid, 
täiustatud andmeanalüüsi meetodeid, 
arukaid süsteeme ja digitaaltehnoloogiat
ning esitades statistika riikide ja 
võimaluse korra piirkondade kaupa.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) õigete tingimuste loomine, et anda 
kõigile siseturu osalistele, sealhulgas 
ettevõtetele, kodanikele ja tarbijatele, 
kodanikuühiskonnale ja avaliku sektori 
asutustele rohkem mõjuvõimu läbipaistva 
teabe ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniate, parimate tavade vahetamise, 
hea tava edendamise, kogemuste ja 
teadmiste vahetamise ning koolituste 
korraldamise kaudu;

(a) õigete tingimuste loomine, et anda 
kõigile siseturu osalistele, sealhulgas 
kodanikele ja tarbijatele, ettevõtetele, 
kodanikuühiskonnale ja avaliku sektori 
asutustele rohkem mõjuvõimu läbipaistva 
teabe ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniate, parimate tavade vahetamise, 
hea tava edendamise, kogemuste ja 
teadmiste vahetamise ning koolituste 
korraldamise kaudu;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) liidu õigusraamistiku tõhusa 
jõustamise ja ajakohastamise ning selle 
kohandamise toetamine pidevalt muutuvas 
keskkonnas, sealhulgas andmete kogumise 
ja analüüside kaudu; uuringud, hindamised 
ja poliitikasoovitused; tutvustamistegevuse 

(d) liidu õigusraamistiku tõhusa 
jõustamise ja ajakohastamise ning selle 
kohandamise toetamine pidevalt muutuvas 
keskkonnas, eriti digitaalkeskkonna 
kontekstis, sealhulgas andmete kogumise 
ja analüüside kaudu; uuringud, hindamised 
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ja katseprojektide korraldamine; 
teabevahetustegevus; spetsiaalsete IT-
vahendite väljatöötamine, et tagada 
siseturu läbipaistev ja tõhus toimimine.

ja poliitikasoovitused; tutvustamistegevuse 
ja katseprojektide korraldamine; 
teabevahetustegevus; spetsiaalsete IT-
vahendite väljatöötamine, et tagada 
siseturu läbipaistev ja tõhus toimimine.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) VKEde turulepääsu lihtsustamine, 
nende toetamine üleilmsete ja ühiskondlike 
probleemide lahendamisel ning 
rahvusvahelistumisel, liidu tööstuse 
juhtpositsiooni tugevdamine üleilmsetes 
väärtusahelates, muu hulgas Euroopa 
ettevõtlusvõrgustiku kaudu;

(b) VKEde ELi ja maailmaturule 
pääsu lihtsustamine, nende toetamine 
üleilmsete ja ühiskondlike probleemide 
lahendamisel ning rahvusvahelistumisel, 
liidu tööstuse juhtpositsiooni tugevdamine 
üleilmsetes väärtusahelates, muu hulgas 
Euroopa ettevõtlusvõrgustiku kaudu;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) turutõkete ja halduskoormuse 
vähendamine ning soodsa 
ettevõtluskeskkonna loomine, et pakkuda 
VKEdele rohkem võimalusi siseturust kasu 
saada;

(c) turutõkete, sealhulgas 
geograafiliste tõkete ja halduskoormuse 
vähendamine ning soodsa 
ettevõtluskeskkonna loomine, et pakkuda 
kõigi ELi piirkondade VKEdele rohkem 
võimalusi siseturust võrdselt kasu saada;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ettevõtete kasvu ja oskuste 
arendamise ning tööstuse 
ümberkujundamise toetamine tootmis- ja 
teenindussektoris;

(d) kooskõlas kestliku arengu 
tegevuskavaga 2030 ettevõtete kasvu ja 
oskuste arendamise ning digitaliseerimise 
ja tööstuse ümberkujundamise toetamine 
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tootmis- ja teenindussektoris;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Seoses selliste kuludega, millega 
toetatakse konkurentsipoliitikat ja 
eelkõige meetmeid, mis on hõlmatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga, mille eesmärk on anda 
liikmesriikide konkurentsiasutustele 
volitused konkurentsieeskirjade täitmise 
tagamise tõhustamiseks ja tagada siseturu 
nõuetekohane toimimine, lisab komisjon 
oma aastaaruandesse käesoleva 
programmi alusel võetud meetmetest 
ülevaate, mis edastatakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon (EUROSTAT) rakendab 
teavitus- ja teabevahetusmeetmeid artikli 3 
lõike 2 punktis f osutatud erieesmärgi 
täitmise, selle meetmete ja tulemuste 
suhtes, mis seonduvad Euroopa statistika 
arendamise, tegemise ja levitamisega, 
kooskõlas määruses (EÜ) nr 223/2009 
sätestatud statistikapõhimõtetega.

3. Komisjon (EUROSTAT) rakendab 
teavitus- ja teabevahetusmeetmeid artikli 3 
lõike 2 punktis f osutatud erieesmärgi 
täitmise, selle meetmete ja tulemuste 
suhtes, mis seonduvad Euroopa statistika 
andmete kogumise, arendamise, tegemise 
ja levitamisega, kooskõlas määruses (EÜ) 
nr 223/2009 sätestatud 
statistikapõhimõtetega.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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– mõõdetakse paremini 
teenustekaubandust, välismaiseid 
otseinvesteeringuid, üleilmseid 
väärtusahelaid ja üleilmastumise mõju liidu 
majandusele.

– mõõdetakse paremini kaupade ja 
teenustega kauplemist, välismaiseid 
otseinvesteeringuid, üleilmseid 
väärtusahelaid ja üleilmastumise mõju liidu 
majandusele.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– pakutakse kvaliteetset, õigeaegset 
ja usaldusväärset statistikat, et toetada 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast ja liidu 
oskuste poliitikat, sealhulgas statistikat 
tööturu, tööhõive, hariduse ja koolituse, 
sissetulekute, elamistingimuste, vaesuse, 
ebavõrdsuse, sotsiaalkaitse, deklareerimata 
töö ja oskuste satelliitkontode kohta;

– pakutakse kvaliteetset, õigeaegset 
ja usaldusväärset statistikat, et toetada 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast ja liidu 
oskuste poliitikat, sealhulgas (kuid mitte 
ainult) statistikat tööturu, tööhõive, 
hariduse ja koolituse, sissetulekute, 
elamistingimuste, vaesuse, ebavõrdsuse, 
sotsiaalkaitse, deklareerimata töö ja 
oskuste satelliitkontode kohta;
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