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 ET 

ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et kaupade, teenuste, kapitali ja isikute vaba liikumine on ühtse turu 

nurgakivi ning liidu majanduskasvu jaoks väga oluline; toonitab, et kõnealuse nelja 

vabaduse tõkestamine takistab ühtse turu toimimist ja aeglustab majandustegevust; 

2. rõhutab, et tugevdatud ja hästi toimiv ühtne turg, mis on nii suuresti integreeritud kui ka 

ühtsustatud, on põhjapaneva tähtsusega liidu suutlikkusele absorbeerida šokke; rõhutab, et 

liidu eelarve peab toetama üleminekut ringmajandusele ning kaasavat, juurdepääsetavat ja 

mitmekülgset digitaalset ühtset turgu; 

3. toonitab, kui tähtis on tugev tarbijapoliitika, millega suurendatakse tarbijaohutust ja 

tarbijate teadlikkust ning kohandatakse tarbijate õigusi vastavalt ühiskondlikele, 

tehnoloogilistele ja majanduslikele muutustele, nagu suurandmed ja asjade internet, 

ringmajandus, nn jagamismajandus ja e-kaubandus; tuletab sellega seoses meelde, kui 

tähtis on tarbijate mõjuvõimu suurendamine ja nende harimine ning tooteohutus ja 

turujärelevalve digitaalsel ühtsel turul; nõuab, et tarbijapoliitikaga seotud uute 

väljakutsetega tegelemiseks eraldataks asjakohane eelarve; 

4. toonitab, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) ja mikroettevõtjad on 

Euroopa majanduse jaoks otsustava tähtsusega; toonitab vajadust rahastada tõhusalt 

innovatsiooni, laienemist, rahvusvahelistumist, pääsu kolmandatele turgudele, 

digiteerimist ning ringmajanduse ärimudelite kasutuselevõtmist VKEde ja 

mikroettevõtjate puhul ning suurendada ka nende rahvusvahelist konkurentsivõimet; 

nõuab COSME programmile ja Euroopa ettevõtlusvõrgustikule asjakohase eelarve 

eraldamist; 

5. rõhutab, et ELi standardite õigeaegne vastuvõtmine on konkurentsivõime ja 

koostalitlusvõime võti; rõhutab, kui tähtis on kaasata standardimisprotsessi tarbijad ja 

sidusrühmad; nõuab piisava eelarve eraldamist Euroopa Standardikomitee (CEN), 

Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee (CENELEC) ja Euroopa 

Telekommunikatsioonistandardite Instituudi (ETSI) standardimisalasele tegevusele; 

6. rõhutab, et tolliliidule tuleb eraldada piisavad vahendid, et ta saaks pakkuda tulemuslikku 

toetust pettusevastases võitluses, tagades seega nii tarbijakaitse kui ka ausa konkurentsi, et 

saavutada finantsiline taastumine omavahendite osas; 

7. nõuab niisuguste ühtse turu vahendite tugevdamist, mis aitavad kodanikel ja äriühingutel 

ühtsest turust võimalikult palju kasu saada; kutsub liikmesriike üles eraldama siseturu 

probleemide lahendamise võrgustikule (SOLVIT) ja FIN-NETile asjakohased rahalised 

vahendid; on ühtlasi veendunud, et Euroopa tarbijakeskuste võrgustikule tuleks samuti 

tagada asjakohane rahastamine, mis võimaldab tal täita oma ülesannet, mis seisneb 

Euroopa kodanike teavitamises nende tarbijaõigustest; 
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ET 

8. rõhutab, et vaidluste veebipõhise lahendamise mitmekeelsetel platvormidel on keskne roll 

tarbija usalduse loomisel ja piiriülese e-kaubanduse tugevdamisel ning neile tuleks 

eraldada piisavad rahalised vahendid; 

9. tunneb heameelt ühtse turu eeskirjade nõuetekohast rakendamist hõlbustava ühtse turu 

foorumi institutsionaliseerimise üle ning selle jätkuva rahastamise üle COSME programmi 

raames; palub seda silmas pidades, et foorumi eesmärkide toetamiseks eraldataks 

asjakohane eelarve. 



 

AD\1097906ET.doc 5/5 PE580.791v02-00 

 ET 

NÕUANDVAS KOMISJONIS 
TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS 

Vastuvõtmise kuupäev 14.6.2016    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

29 

6 

0 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, 

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, 

Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, 

Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, 

Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Mylène 

Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Jussi Halla-aho, 

Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Marc Tarabella, 

Sabine Verheyen 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (art 200 lg 2) 

Daniela Aiuto 

 


