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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. toteaa, että sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan (IMCO) vastuulla on 
talousarviomenettelyssä budjettikohtia osastoissa 2 (sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja 
pk-yritykset), 14 (verotus ja tulliliitto) ja 33 (oikeusasiat ja kuluttajansuoja);

2. painottaa, että sisämarkkinoiden perustaminen on edelleen yksi unionin suurimmista ja 
konkreettisimmista saavutuksista ja että siitä hyötyvät yritykset, mikro- ja pienyritykset 
mukaan luettuina, kuluttajat ja kansalaiset ympäri Eurooppaa; katsoo, että 
sisämarkkinoiden vahvistaminen entisestään, sellaisten hallinnollisten rasitteiden 
vähentäminen, jotka haittaavat tavaroiden, pääoman, palvelujen ja työvoiman vapaata 
liikkuvuutta, ja digitaalisten sisämarkkinoiden kehittäminen olisi asetettava etusijalle 
vuoden 2020 talousarviossa unionin liiketoiminnan kilpailukyvyn jatkumiseksi ja 
kuluttajien suojelemiseksi kaikkialla unionissa; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää 
seurata järjestelmällisesti edistymistä alalla, jotta voidaan havaita esiin nousevat 
kysymykset ja esittää toimintapoliittisia suosituksia digitaalisten sisämarkkinoiden 
edelleen kehittämiseksi;

3. painottaa palvelujen sisämarkkinoiden tärkeyttä; kehottaa unionia myöntämään 
lisärahoitusta palvelujen sisämarkkinoiden valmiiksi saattamiseen ja kannustamaan uusien 
ja innovatiivisten palvelujen kehittämiseen;

4. vaatii, että vuoden 2020 talousarvion olisi edistettävä eurooppalaisen ohjausjakson 
painopisteiden toteutumista eli sellaisten laadukkaiden investointien ja uudistusten 
toteuttamista, jotka lisäävät kilpailukykyä ja yritysten, myös pien- ja mikroyritysten, 
tuottavuutta, sekä jatkettava sisämarkkinoiden syventämistä ja digitaalisten 
sisämarkkinoiden edelleen kehittämistä;

5. suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio on talousarvioesityksessään kohdentanut 
riittävästi määrärahoja useimpiin IMCO-valiokunnan ensisijaisiin tavoitteisiin, kuten 
tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinoihin, pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
tukemiseen, kuluttajansuojaan ja kilpailukykyyn, ja kehottaa neuvostoa ja parlamenttia 
hyväksymään nämä määrärahat vuoden 2020 talousarviossa;

6. pitää myönteisenä, että määrärahoja on lisätty ”tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinoiden 
toiminnalle ja kehittämiselle” (budjettikohta 02 03 01) markkinavalvontaa ja tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta käsittelevän unionin verkoston luomista varten sekä ”pk-yritysten 
rahoituksen saannin helpottamiselle” (budjettikohta 02 02 02) ja ”COSME-ohjelman 
tukimenoille” (budjettikohta 02 01 04 01), sillä kaikki kyseiset kolme toimea ovat 
ratkaisevan tärkeitä unionin talouskasvun vahvistamisen kannalta; pitää erittäin 
valitettavana, että neuvosto on vähentänyt määrärahoja budjettikohdissa 02 03 01 ja 02 02 
02;

7. korostaa tältä osin, että pk-yritykset ovat olennainen osa unionin taloutta ja niillä on 
ratkaiseva rooli työpaikkojen luomisessa kaikkialla unionissa, ja pitää tarpeellisena luoda 
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pk-yrityksille suotuisa liiketoimintaympäristö ja edistää sitä edelleen; painottaa näin ollen, 
että IMCO-valiokunnan tärkein painopiste on edelleen pk-yritysten rahoituksen saannin 
parantaminen vuoden 2020 talousarviossa;

8. korostaa, että yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva ohjelma 
(COSME) on keskeinen väline, jolla tuetaan yrittäjyyskulttuuria ja olemassa olevia pk-
yrityksiä sekä varmistetaan kilpailukyky, kestävyys ja kasvu; kehottaa erityisesti 
vahvistamaan Euroopan innovaationeuvoston Accelerator-välinettä (pk-yrityksiä koskeva 
väline), koska se antaa pk-yrityksille ratkaisevaa tukea aivan uudenlaisilla ideoilla ja 
markkinakelpoisilla innovatiivisilla ratkaisuilla; katsoo, että unionin talousarvio ja siitä 
saatava rahoitus ovat keskeisiä välineitä startup-yritysten, mikroyritysten ja pk-yritysten 
kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden lisäämisessä ja yrittäjyyshengen edistämisessä 
unionissa;

9. korostaa vankan ja tehokkaasti täytäntöönpannun kuluttajapolitiikan merkitystä, sillä se 
tarjoaa kuluttajille suojaa ja ennustettavuutta ja torjuu sopimattomia kaupallisia käytäntöjä 
sekä verkossa että muualla ja saa yritykset luottamaan siihen, että ne voivat tuottaa 
palveluja ja tuotteita sisämarkkinoilla, ja sen avulla voidaan varmistaa EU:n ja kansallisen 
lainsäädännön noudattamisen ja täytäntöönpanon valvonta ja pitää pk-yritysten 
hallinnolliset rasitteet mahdollisimman pieninä; painottaa, että kuluttajansuojaa koskevat 
haasteet ovat edelleen olemassa sekä digitaalisessa että fyysisessä ympäristössä, ja siksi 
on äärimmäisen tärkeää lisätä pyrkimyksiä kuluttajien ja kansalaisten kouluttamiseksi ja 
valistamiseksi;

10. pitää myönteisenä, että maksumäärärajoja on lisätty ”kuluttajien edun valvomiseen ja 
heidän turvallisuuteensa ja heille tiedottamisen parantamiseen” (budjettikohta 33 04 01), 
sillä yksi tärkeä tapa kasvattaa kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin ja unionin kykyyn 
tarjota konkreettista hyötyä on tiedottaa kuluttajien oikeuksista ja tehdä niitä tunnetuiksi;

11. painottaa asianmukaisen rahoituksen merkitystä täysin automaattiseen tullitoimeen 
siirryttäessä eurooppalaisten yhtiöiden tehokkuuden parantamiseksi ja kuluttajansuojan 
yksinkertaistamiseksi sekä tasapuolista kilpailua ajatellen; toteaa, että tätä varten on 
olennaisen tärkeää lisätä Tulli 2020 -ohjelman rahoitusta, sillä se sisältää 
yhteistyömekanismeja, joiden avulla unionin tulliviranomaiset ja virkamiehet voivat 
vaihtaa tietoja ja parhaita käytäntöjä; toteaa, että on myös olennaisen tärkeää varmistaa 
ajanmukaisten ja tehokkaiden tullivalvontalaitteiden hankintaa ja ylläpitoa koskeva 
rahoitus;

12. muistuttaa, että komissio ja jäsenvaltiot ovat jo aiheuttaneet viiveitä unionin 
tullikoodeksin aikataulunmukaisessa täytäntöönpanossa, ja pitää sen vuoksi erittäin 
valitettavana ”tulliliiton toiminnan ja uudistamisen tukemiselle” (budjettikohta 14 02 01) 
kohdennettujen määrärahojen vähentämistä, joka saattaa johtaa muihinkin viiveisiin ja 
haitata tullivalvonnan tehostamista kaikkialla unionissa ja sisämarkkinoiden toimintaa; 
muistuttaa, että koodeksin täysimääräinen ja yhdenmukainen täytäntöönpano on 
olennaisen tärkeää, jotta voidaan suojella paremmin kansalaisia ja unionin taloudellisia 
etuja, ja että sähköinen tullijärjestelmä on ensisijainen toimintatapa sisämarkkinoiden 
paremman toiminnan kannalta;

13. ottaa huomioon, että vuosi 2020 on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen viimeinen 
vuosi, ja pyytää tämän vuoksi komissiota hyödyntämään vuoden 2020 talousarviossa 
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kaikki käytettävissä olevat monivuotisen rahoituskehyksen liikkumavarat niillä 
politiikanaloilla, jotka ovat IMCO-valiokunnan vastuulla;

14. korostaa, että on tärkeää, että komissio noudattaa täysimääräisesti Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen suosituksia, jotta talousarvio olisi tehokkaampi ja tarjoaisi 
enemmän lisäarvoa unionin kansalaisille;

15. pyytää komissiota rahoittamaan kaikkia IMCO-valiokunnan tukemia pilottihankkeita ja 
valmistelutoimia.
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