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 ET 

ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et ühisturg on olnud majanduskoostöö esmaseid eesmärke ja on ELi 

majanduskasvu võtmeelement; 

2. kutsub komisjoni üles eraldama vajalikku eelarvet digitaalse ühtse turu loomiseks ja 

kõigiks meetmeteks, mida see eeldab; 

3. rõhutab, et hästi toimiv, hästi integreeritud ja ühendatud ühtne turg, mis pakub tarbijatele 

ja VKEdele õiglast keskkonda, on ELi tugevama konkurentsivõime nurgakivi, ja nõuab 

piisava eelarve eraldamist, et toetada üleminekut digitaalajastusse ning Euroopa tööstuse 

ja VKEde rahvusvahelistumise ja taasindustrialiseerimise protsessi; 

4. peab tarbijakaitsepoliitikat horisontaalseks prioriteediks, mis vajab asjakohaseid 

eelarveeraldisi; palub komisjonil anda oma parim, et suurendada tarbijate haridust, 

teadlikkust ja mõjuvõimu tarbijakaitsepoliitika, tooteohutuse ja turujärelevalve 

valdkonnas, eelkõige digitaalsel ühtsel turul, ja toetada tarbijate huve kõigis ELi 

poliitikavaldkondades; 

5. rõhutab teenuste vaba liikumise suurt kasvupotentsiaali, mida ei ole ühtsel turul siiani 

piisavalt kasutatud, ja nõuab algatusi piiriülese teenustekaubanduse edendamiseks, mis on 

ebakindluse, haldustoimingute keerukuse ning liikmesriikide hästistruktureeritud 

koostöömehhanismide puudumise tõttu mitmes teenustesektoris endiselt vähe arenenud; 

on veendunud, et uute algatuste raames tuleks käsitleda nimelt neid takistusi; 

6. tuletab meelde, et ELi tollipoliitikat tuleb toetada, ja rõhutab, kui tähtis on 

tolliprotseduuride lihtsustamine ja tollisüsteemide tõhus jõustamine, et võidelda pettuse ja 

rahvusvahelise kuritegevuse vastu ja soodustada konkurentsi; rõhutab, et on vaja piisavat 

rahastamispaketti, et kindlustada liidu tolliseadustiku kiire rakendamine ja tagada kõigi 

tolliseadustikuga ette nähtud koostalitlevate IT-süsteemide kasutuselevõtmine 

liikmesriikides; 

7. rõhutab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ja mikroettevõtete olulist rolli ELi 

majanduses ning toonitab, et neil on vaja innovatsiooni tõhusat rahastamist, laienemist, 

rahvusvahelistumist ja pääsu kolmandatele turgudele, et suurendada oma rahvusvahelist 

konkurentsivõimet, samuti suuremat tuge ringmajanduse mudelite kasutuselevõtmisel ja 

tuge majanduse digitaalse ümberkujundamise protsessis ning tekkivate võimaluste 

paremal kasutamisel; rõhutab, et COSME programmile ja Euroopa ettevõtlusvõrgustikule 

tuleb eraldada asjakohane eelarve; 

8. rõhutab standardite tähtsust ELi turu konkurentsivõime tugevdamisel; rõhutab, kui tähtis 

on kaasata standardimisprotsessi tarbijad ja sidusrühmad; tuletab meelde, et Euroopa 

standardiorganisatsioonide tegevust tuleb rahaliselt piisavalt toetada; 

9. nõuab ühtse turu vahendite tugevdamist, et suurendada tarbijate ja ettevõtjate teadlikkust 

siseturu eeskirjadest ja võimaldada neil oma õigusi kaitsta ning võimaldada pädevate 

riiklike asutuste paremat koostööd, ja rõhutab eelkõige, kui tähtis on jätkata rahaeraldisi 



 

PE602.828v03-00 4/6 AD\1126976ET.docx 

ET 

SOLVITile ja FinNetile, samuti asjakohaselt rahastada Euroopa tarbijakeskuste 

võrgustikku, et toetada selle missiooni, mis seisneb Euroopa kodanike teavitamises nende 

tarbijaõigustest; 

10. ergutab komisjoni suurendama rahastamist programmi „Horisont 2020“ ja Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi raames, et parandada siseturu toimimist ning toetada 

Euroopa ettevõtteid, kelle prioriteediks on kaasamine, töökohtade loomine, 

teadusuuringud ja innovatsioon; 

11. rõhutab, et ühtse turu poliitika peab olema eelarve parema kasutamise soodustamisel 

esmatähtis ning maksekohustuste täitmiseks tuleks samaväärseid kokkuhoiuvõimalusi 

leida ka muudes valdkondades. 
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