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 ET 

ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni vastutus eelarvemenetluses hõlmab 

eelarveridu jaotistes 2 (siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd), 14 (maksustamine ja 

tolliliit) ja 33 (justiitsküsimused ja tarbijakaitse); 

2. tuletab meelde, et ühtne turg on töökohtade loomise ja majanduskasvu peamine 

liikumapanev jõud, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) jaoks; 

märgib aga, et see potentsiaal on paljudes aspektides, näiteks digitaalse ühtse turu 

valdkonnas veel kasutamata; nõuab seetõttu eelarvevahendite paremat kasutamist, 

kehtestades ühtse turu edendamiseks ja seega ka reaalmajanduse arendamiseks selged 

rahastamisprioriteedid;  

3. tunneb heameelt, et eelarvereale 14 02 01 „Tolliliidu toimimise ja moderniseerimise 

toetamine” eraldatavat summat suurendatakse märkimisväärselt; toetab programmi 

eesmärkide saavutamist ja kohaldamist olemasolevate ajakohastamisalgatuste (eriti e-tolli 

projekti) edasiarendamise abil, samuti ühiselt juhitavate ja rakendatavate IT-süsteemide 

strateegia väljatöötamise abil tolliga seotud valdkondades ning liikmesriikidevahelise 

kooskõlastamise parandamise, parimate tavade vahetuse edendamise ning liidu 

õigusaktide õigeaegse rakendamise ja nõuetekohase kohaldamise järelevalve abil; 

4. on seisukohal, et uue digitaalse majandusmudeli keskmes on tarbija ning on veendunud, et 

selle poliitikavaldkonna eelarve peaks seda kajastama; märgib seetõttu, et oluline on 

tagada rahalised vahendid tarbijapoliitika ajakohastamise jaoks, et kindlustada kindel 

kohanemine tehnika ja majanduse kiirete muutustega; 

5. palub rahastada uut katseprojekti „Tarbijate mõjuvõimu suurendamine ning digitaalse 

ühtse turu tooteohutuse ja turujärelevalve alane haridus”, mis on sobiv järelmeede IMCO-

komisjoni 2015. aastal välja pakutud üheaastasele katseprojektile „VKEde koolitamine 

tarbijate õiguste valdkonnas digitaalajastul” ning mis aitab kaasa laiemale avalikule 

harimiskampaaniale, mille eesmärk on aidata tarbijatel ja ettevõtetel mõista e-

kaubandusega seotud keerukaid eeskirju ja õigusakte;  

6. rõhutab, et see peaks aitama kodanikel ja VKEdel järgida tarbijakaitset 

internetikeskkonnas käsitlevaid õigusakte; toonitab, et tõeliselt ühendatud digitaalsel 

ühtsel turul peaks iga tarbija saama kasu internetist ostetud toodete ja teenuste 

ühesugusest kvaliteedist ning saama piisavalt teavet, et ost oleks läbipaistev;  

7. peab oluliseks, et asjaomastel ametiasutustel oleks võimalik toodete müük lõpetada ning 

käskida ettevõtetel tooted Euroopa turult tagasi kutsuda või võtta; on arvamusel, et 

eeskirjade ja normide lihtsustamine ja ühtlustamine vähendaks eeskirjade järgimisega 

seotud probleeme ning oleks seega kasulik nii tarbijatele kui ka kauplejatele; on sellega 

seoses seisukohal, et kauplejad peaksid samuti saama teavet selle kohta, kuidas toimub 

maksustamine piiriüleste tehingute puhul liidus, kasutades tõhusalt ära VATMOSS 

süsteemi; 
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8. tuletab meelde vajadust rahastada vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi 

mitmekeelset vahendit; rõhutab, et kogu liidus hästi toimiv vaidluste veebipõhise 

lahendamise süsteem julgustab tarbijaid otsima lahendusi probleemidele, mis neil on 

tekkinud toodete ja teenuste ostmisel ühtselt turult, ja hoogustab internetis ostude 

tegemist; tuletab meelde, et interneti- ja piiriülese kaubanduse hoogustumine liidus 

laiendab tarbijate valikut ja annab ka ettevõtetele uusi võimalusi, võimaldab juurdepääsu 

uutele turgudele ja aitab luua kiiremat majanduskasvu; 

9. tunnistab ühtse turu foorumi olulisust; tuletab meelde, et 2015. aasta on selle 

ettevalmistava tegevuse viimane aasta ja et sel põhjusel peaks komisjon kiiresti tegema 

ettepaneku võtta vastu uus õigusakt, et kindlustada selle olulise foorumi jätkumine; 

10. rõhutab, et tarbijad on rahul SOLVITi võrgustiku tegevusega kodanikke puudutavate 

probleemide lahendamisel; on veendunud, et on võimalik parandada juhtimisvahendite 

koostoimet, tõsta teadlikkust sellistest vahenditest ja suurendada neile eraldatavate 

vahendite tasuvust; palub kaaluda nende vahendite konsolideerimist tulevastes 

eelarvealastes ettepanekutes; märgib, et toetab eelarverida 02 03 04 „Siseturu haldamise 

vahendid”; on veendunud, et Euroopa tarbijakeskuste võrgustikule tuleks samuti tagada 

asjakohane rahastamine, et ta saaks jätkuvalt täita oma ülesannet, mis seisneb kodanike 

teavitamises nende tarbijaõigustest Euroopas; 

11. on seisukohal, et reaalmajanduse toetamine peaks olema liidu töökohtade loomise ja 

jätkusuutliku majanduskasvu jaoks esmatähtis; nõuab tungivalt, et VKEsid teavitataks 

sellest võimalusest paremini, nii et ettevõtete ja eelkõige VKEde võimalus seda rahalist 

toetust kasutada oleks võimalikult suur; nõuab tungivalt ressursitõhusale ringmajandusele 

üleminekuks vajalike rahaliste vahendite kättesaadavaks tegemist; 

12. juhib tähelepanu vajadusele kindlustada 2016. aastal piisav rahastamine COSME 

programmile ja Euroopa ettevõtlusvõrgustikule, et soodustada VKEde kasvu ja aidata neil 

lahendada probleemid, mis on seotud juurdepääsuga ühtsele turule ja ülemaailmsetele 

turgudele, parandades nende juurdepääsu teabele võimaluste kohta väljaspool nende 

liikmesriiki ning isegi väljaspool liitu; toonitab, et rahastamise juurdepääsetavuse 

tagamine ning digitaalsete vahendite kasutuselevõtu edendamine on ettevõtete 

konkurentsivõime seisukohast ülioluline; 

13. peab kiiduväärseks eelarveridade 02 04 02 03 „Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 

(VKEde) innovatiivsuse suurendamine” ja 02 03 „Kaupade ja teenuste siseturg” vahendite 

suurendamist ning teeb ettepaneku, et komisjon kontrolliks rahastatavate projektide 

tõhusust, et suurendada VKEde innovatiivsust; 

14. peab murettekitavaks eelarveridade 02 02 01 „Ettevõtluse edendamine ning liidu 

ettevõtete konkurentsivõime ja turulepääsu parandamine” ja 02 02 02 „Väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) rahastamisvõimaluste parandamine omakapitali ja 

laenude kujul” vahendite märkimisväärset vähendamist COSME programmi raames;  

15. rõhutab, et standardid on ettevõtete konkurentsivõime jaoks olulised vahendid ja 

ettevõtete osalemine standardimisprotsessis on liidus tähtis nii tehnoloogilise arengu kui 

ka materjalide ja toodete kvaliteedi võrreldavuse seisukohast; nõustub seetõttu, et 

eelarverea 02 03 02 01 kohaseid makseid, mille eesmärk on toetada Euroopa 

Standardikomitee (CEN), Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee (CENELEC) ja 
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Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituudi (ETSI) teostatavaid 

standardimisalaseid tegevusi, tuleks vastavalt komisjoni ettepanekule suurendada. 

16. nõuab sõidukisisese eCall-süsteemi määruse vastuvõtmist silmas pidades, et Euroopa 

GNSSi Agentuurile tagataks nimetatud määruse täielikuks rakendamiseks asjakohane 

rahastamine. 
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