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 ET 

ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

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

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

VKEd), 14 (Maksukorraldus ja tolliliit) ning 33 (Õigus- ja tarbijaküsimused); 

2. on seisukohal, et hästitoimiv, hästi integreeritud ja ühendatud ühtne turg, mis on õiglane 

keskkond tarbijatele ja VKEdele, on liidu konkurentsivõime tugevdamisel keskse 

tähtsusega, ning rõhutab vajadust võtta arvesse üleminekut digiajastusse, eraldades selleks 

piisavalt eelarvevahendeid, eeskätt VKEdele; 

3. on veendunud, et tarbijapoliitika on üks liidu peamisi horisontaalseid prioriteete ja see 

peaks kajastuma selle poliitikavaldkonna eelarves; kutsub komisjoni üles tegema kõik 

endast oleneva, et suurendada tarbijapoliitika ning tooteohutuse ja turujärelevalve alast 

haridust ja teadlikkust, eelkõige digitaalsel ühtsel turul, ja arvestama tarbijate huvidega 

erinevates liidu poliitikavaldkondades; 

4. väljendab heameelt tõsiasja üle, et 2018. aasta eelarvemenetluses on IMCO-komisjoni 

peamisi prioriteete sellistes valdkondades nagu tolliliit, tarbijakaitse, konkurentsivõime 

ning kaupade ja teenuste siseturg piisavate eelarveliste kulukohustuste assigneeringute 

näol arvesse võetud; 

5. märgib, et IMCO-komisjoni eelarveridade maksete assigneeringud siiski vähenevad 15 % 

võrra, ning loodab, et see vähenemine kajastab vaid kehtivate lepingute kohaste maksete 

ajakavade asjakohast planeerimist komisjoni poolt ning et olemasolevatest 

assigneeringutest piisab kõigi maksete tegemiseks 2018. aastal; 

6. väljendab rahulolu assigneeringute eraldamise üle ettevõtete konkurentsivõime ning 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks, kuna üks prioriteetidest on toetada 

ettevõtlust ning ergutada jätkusuutlikku majanduskasvu ja töökohtade loomist; toonitab, et 

tõhusalt on vaja rahastada innovatsiooni, tegevuse laiendamist, rahvusvahelistumist ja 

pääsu kolmandate riikide turgudele, et suurendada liidu ettevõtjate rahvusvahelist 

konkurentsivõimet; 

7. väljendab rahulolu eelarverea 02 02 01 „Ettevõtluse edendamine ning liidu ettevõtete 

konkurentsivõime ja turulepääsu parandamine“ kulukohustuste assigneeringute 

suurendamise üle, kuid tunneb samas muret maksete assigneeringute vähendamise üle 

sellel eelarvereal, kuna VKEd kogevad endiselt raskusi nendes reaalmajanduse 

valdkondades; rõhutab, et piisav rahaline abi mikroettevõtjatele, ettevõtjatele ja VKEdele 

peaks olema üks liidu peamisi prioriteete; toonitab, et rahastamisele hea juurdepääsu 

tagamine on esmatähtis VKEde konkurentsivõime hoidmiseks ja aitab neil lahendada 

probleeme, mis on seotud juurdepääsuga nii siseturule kui ka ülemaailmsele turule; 

8. väljendab rahulolu rahaliste vahendite eraldamise üle tolliliidu moderniseerimiseks, 

millega toetatakse liidu tolliseadustiku rakendamist ja elektrooniliste tollisüsteemide 

arendamist, kuna see on paremini toimiva siseturu jaoks üks prioriteetseid valdkondi; 
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toonitab, et tolliseadustiku täielik ja ühtne rakendamine on väga oluline kodanike ning 

liidu finantshuvide kaitsmiseks, ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pidama 

tolliseadustiku artiklis 278 sätestatud üleminekumeetmete puhul kinni tähtajast 31. 

detsember 2020, et tagada tolliseadustiku täielik rakendamine; 

9. kiidab heaks assigneeringud eelarvereale 33 04 01, „Tarbijahuvide kaitse ning tarbijate 

ohutuse ja teavitamise parandamine“, kuna tarbijapoliitika on üks liidu peamisi 

poliitikavaldkondi; 

10. palub rahastada kõiki katseprojekte ja eriti uusi katseprojekte märksõnaga 

„Digitaaloskused ELi idufirmadele“, et aidata kaasa innovatsioonile ja piiriülesele 

kaubandusele, ning projekte märksõnaga „Ühtsel turul müüdavate toodete väidetavate 

kvaliteedierinevuste hindamine“, mille eesmärk on lahendada tarbijate mured seoses 

siseturul sama kaubamärgi ja samas pakendis müüdavate toodete võimalike 

kvaliteedierinevustega, ning palub ühtlasi pikendada katseprojekti „Algoritmidealase 

teadlikkuse suurendamise algatus“, mille eesmärk on töötada välja rida sihtotstarbelisi 

põhjalikke lähenemisviiside ja poliitiliste lahenduste prototüüpe, mis sobiksid lahendama 

algoritmilise otsustamise tõttu tekkivaid keerulisi probleeme lühi- ja pikemaajalises 

perspektiivis. 



 

AD\1131715ET.docx 5/6 PE604.889v03-00 

 ET 

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS 
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