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 ET 

ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni (IMCO) vastutusvaldkonda 

eelarvemenetluses kuuluvad eelarveread jaotistes 2 (Siseturg, tööstus, ettevõtlus ja 

VKEd), 14 (Maksukorraldus ja tolliliit) ja 33 (Õigusküsimused ja tarbijakaitse); 

2. tuletab meelde, et tugevdatud ja hästi toimiv ühtne turg on põhjapaneva tähtsusega liidu 

suutlikkusele absorbeerida šokke; toonitab, et liidu eelarve peab toetama üleminekut 

ringmajandusele ning kaasavat, juurdepääsetavat, mitmekülgset ja konkurentsivõimelist 

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 siseturul, sealhulgas digitaalsel ühtsel turul; rõhutab, et tarbijapoliitikaga 

seotud uute küsimustega tegelemiseks tuleks eraldada asjakohane eelarve; 

4. väljendab heameelt tõsiasja üle, et 2017. aasta eelarvemenetluse käigus on enamikku 

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni peamistest prioriteetidest ühtse turu, tolliliidu ja 

tarbijakaitse valdkonnas nõuetekohaselt arvesse võetud ning neile on eraldatud piisavad 

assigneeringud; 

5. väljendab heameelt, et assigneeringute eraldamist COSME programmile, mis on üks 

olulisemaid vahendeid ettevõtluse ning majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise 

toetamiseks, peetakse esmatähtsaks;  

6. väljendab siiski muret COSME eelarverea 02 02 02 „VKEde rahastamisvõimaluste 

parandamine omakapitali ja laenude kujul“ vähendamise üle, kuna VKEdel ja 

mikroettevõtjatel on endiselt raskusi vajaliku rahastamise leidmisel; usub, et tõhus 

finantsraamistik, sealhulgas riskikapitali parem kättesaadavus, ning põhimõtte „kõigepealt 

mõtle väikestele“ täielik rakendamine edendab teadustegevust, innovatsiooni, 

ringmajandusel põhinevate ärimudelite kasutamist, VKEde ja mikroettevõtete kasvamist 

ja rahvusvahelistumist, mis omakorda aitab kaasa konkurentsivõime suurendamisele, 

majanduskasvule ja töökohtade loomisele; 

7. toonitab vajadust kindlustada 2017. aastal piisav rahastamine Euroopa 

ettevõtlusvõrgustikule, et soodustada VKEde kasvu ja aidata neil lahendada probleemid, 

mis on seotud juurdepääsuga ühtsele turule ning ülemaailmsele turule; 

8. tuletab meelde vajadust rahastada vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi 

mitmekeelset vahendit; rõhutab, et hästi toimivad vaidluste veebipõhise lahendamise 

süsteemid võivad suurendada tarbijate usaldust ja tugevdada piiriülest e-kaubandust;  

9. väljendab heameelt rahaliste vahendite eraldamise üle tolliliidu moderniseerimiseks, 

millega toetatakse liidu tolliseadustiku õigeaegset rakendamist ja elektrooniliste 
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tollisüsteemide arendamist, tagades sellega tõhusad vahendid võitluseks pettuste vastu 

ning tarbijate kaitse ja õiglase konkurentsi; peab siiski kahetsusväärseks nõukogu 

seisukohta eelarvereale 14 02 01 „Tolliliidu toimimise ja moderniseerimise toetamine“ 

eraldatud vahendite suhtes, kuna see võib seada ohtu tolliliidu moderniseerimiseks 

otsustava tähtsusega vahendite piisava rahastamise;  

10. toetab ühtse turu foorumi rahastamise jätkamist, mis aitab kaasa Euroopa ettevõtete jaoks 

paremate turutingimuste loomisele, ning kavatseb olukorda jälgida, et tagada selle 

nõuetekohane rahastamine eelarverealt 02 02 01;  

11. rõhutab, kui oluline on ühtse turu jaoks standardimine, mis tagab toodete ja teenuste 

koostalitlusvõime ning suurendab ettevõtete konkurentsivõimet; rõhutab, et standardid 

tuleks sätestada turust lähtuval, avatud ja kaasaval viisil, tarbijate ja sidusrühmade 

osalusel, et VKEdel oleks neid lihtne rakendada; väljendab heameelt 2017. aastal jätkuva 

eelarvetoetuse üle, mis tagab Euroopa Standardikomitee (CEN), Euroopa Elektrotehnika 

Standardikomitee (CENELEC) ja Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituudi 

(ETSI) standardimisalase tegevuse rahalise jätkusuutlikkuse ning tõhususe ja 

tulemuslikkuse; 

12. tunnustab rahaliste vahendite eraldamist siseturu haldamise vahenditele, sealhulgas 

SOLVITile; tuletab meelde, kui oluline on olemasolevate vahendite tugevdamine ja 

ühtlustamine VKEde jaoks, et lihtsustada nende piiriülest laienemist; nõuab tungivalt, et 

komisjon ja liikmesriigid pööraksid suuremat tähelepanu toodete kontaktpunktide ja 

ühtsete kontaktpunktide ühtlustamisele ja parandamisele; on veendunud, et nende 

vahendite hea koostoimimise tagamiseks on vaja teha ka täiendavaid jõupingutusi, et 

maksimeerida eraldatud rahaliste vahendite lisaväärtus; julgustab edendama ühtse 

digivärava loomise algatust; 

13. palub rahastada uusi katseprojekte „Piiriülese e-kaubanduse dünaamiline arendamine 

tõhusate saadetiste kohaletoimetamise lahenduste abil“, et koguda teavet parimatest 

tavadest saadetiste kohaletoimetamise valdkonnas, „Algoritmidealase teadlikkuse 

suurendamise algatus“, mille eesmärk on suurendada algoritmide läbipaistvust, parandada 

teadlikkust meie kodanike ja demokraatia huvides ning anda oma panus digitaalse ühtse 

turu arendamisse, „Veebi juurdepääsetavuse nõuete vaikimisi kohaldamine veebi 

loomevahendite ja -platvormide puhul (vaikimisi juurdepääs veebile)“, et ergutada ja 

toetada Euroopa standardi juurdepääsetavusnõuete vastuvõtmist. 
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