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ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et ühtne turg kujutab endast keskset poliitikat ja valdkonda, mis on 

majanduskasvu edendamiseks esmatähtis; on veendunud, et liidus majanduskriisiga 

toimetulemiseks tehtavad jõupingutused peaksid rajanema tugevamal, integreeritumal ja 

kompaktsemal ühtsel turul, see eeldab aga asjakohaseid eraldisi eelarvest; 

2. on veendunud, et piisavalt rahastatud tarbijapoliitika omab keskset tähtsust jõupingutustes, 

mille eesmärk on suurendada tarbijate kindlustunnet läbipaistvama ühtse turu suhtes; 

nõuab seetõttu keskendumist nii tarbijate ohutuse suurendamisele kui ka tarbijate õiguste 

kohandamisele ühiskonnas, tehnoloogias ja majanduses toimuvate muutustega; 

3. rõhutab, et tasakaalustatud rahastamispakett võib aidata tulemuslikult toetada tolliliidu 

toimimist ja pettustega võitlemist, tagades seeläbi nii tarbijate kaitse kui ka ausa 

konkurentsi, et saavutada finantssektori taastumine omavahendite osas; rõhutab seetõttu, 

et vaja on täielikult rahastada kõiki intellektuaalomandi õiguste tegevuskavaga seotud 

meetmeid ja tollikontrolliga seotud haldusreforme; 

4. tuletab meelde, kui oluline on rahastada ühtse turu foorumit; palub komisjonil luua 

teisestes õigusaktides õiguslik alus, et tagada ühtse turu foorumi jätkumine ka pärast 2016. 

aastat; 

5. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid SOLVITile tagama asjakohase rahastamise, et 

kõigil ELi kodanikel ja ettevõtetel oleks võimalik saada nõustamist sellistes küsimustes 

nagu äriühingu asutamine, kaubandus, teenused, peretoetused ning viisad ja elamisõigus; 

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; 

6. rõhutab, et COSME programm ja Euroopa ettevõtlusvõrgustik vajavad 2016. aastal 

tugevat toetust, kusjuures eritähelepanu tuleb pöörata takistustele, mida ELi 

majanduslikud ja finantspiirangud ning uute turgude juurdepääsetavust ja avalikke 

hankeid käsitlevad piirangud põhjustavad väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele 

(VKEd); on veendunud, et liit peab VKEsid veel rohkem toetama, parandades nende 

juurdepääsu teabele ühtse turuga seotud võimaluste kohta väljaspool nende 

päritoluliikmesriiki ning isegi väljaspool ELi; 

7. on seisukohal, et VKEde jaoks on vaja uusi rahastamisallikaid, eelkõige selliseid, mis 

võimaldavad neil osaleda eri kolmandate riikide turgudel toimuvatel messidel, kus 

tutvustada oma riigist pärit tooteid ja teenuseid; rõhutab vajadust luua sihtotstarbeline 

fond teadusuuringute rahastamiseks ja VKEdele kõrgtehnoloogiliste seadmete ostmiseks; 

8. rõhutab, kui tähtsad on standardid konkurentsivõimeliste ettevõtete ja VKEde jaoks, kes 

etendavad ELi tehnoloogilise progressi mootorina üliolulist rolli; toonitab seetõttu, et 

Euroopa Standardikomitee (CEN), Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee 
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(CENELEC) ja Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituudi standardite alast 

tegevust on vaja toetada piisava rahastamisega; 

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

GNSSi Agentuurile tagataks nimetatud määruse täielikuks rakendamiseks asjakohane 

rahastamine; 

10. rõhutab vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi mitmekeelse liidese rahastamise 

vajadust; on veendunud, et kogu liidus hästi toimivad vaidluste veebipõhise lahendamise 

süsteemid julgustavad ühelt poolt tarbijaid otsima lahendusi probleemidele, mis neil ühtsel 

turul kaupu ja teenuseid ostes tekivad, ja teiselt poolt innustavad tegema veebioste, 

eelkõige teiste liikmesriikide kauplejatelt; on seisukohal, et veebi- ja piiriüleste ostude 

suurenemine ELis tähendab uusi ärivõimalusi ja tugevamat majanduskasvu. 
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