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Muudatusettepanek 1
John Howarth

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et siseturg on endiselt üks 
liidu suurimaid ja konkreetsemaid 
saavutusi, tuues kasu ettevõtjatele, 
tarbijatele ja kodanikele kogu Euroopas, 
ning et 2020. aasta eelarves tuleks 
prioriteediks seada ühtse turu edasine 
süvendamine ja digitaalse ühtse turu 
arendamine;

2. rõhutab, et siseturg on endiselt üks 
liidu suurimaid ja konkreetsemaid 
saavutusi, tuues kasu ettevõtjatele, 
tarbijatele ja kodanikele kogu Euroopas, 
ning et 2020. aasta eelarves tuleks 
prioriteediks seada siseturu edasine 
süvendamine ja erilist tähelepanu tuleks 
pöörata digitaalse ühtse turu 
väljakujundamisele, ELi ettevõtluse 
jätkuvale konkurentsivõimele ja tarbijate 
kaitsele kogu liidus;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Jiří Pospíšil

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et siseturg on endiselt üks 
liidu suurimaid ja konkreetsemaid 
saavutusi, tuues kasu ettevõtjatele, 
tarbijatele ja kodanikele kogu Euroopas, 
ning et 2020. aasta eelarves tuleks 
prioriteediks seada ühtse turu edasine 
süvendamine ja digitaalse ühtse turu 
arendamine;

2. rõhutab, et siseturg on endiselt üks 
liidu suurimaid ja konkreetsemaid 
saavutusi, tuues kasu ettevõtjatele, 
tarbijatele ja kodanikele kogu Euroopas, 
ning et 2020. aasta eelarves tuleks 
prioriteediks seada ühtse turu edasine 
süvendamine ja digitaalse ühtse turu 
arendamine; rõhutab sellega seoses, et 
oluline on süstemaatiliselt jälgida 
edusamme, tuvastada tekkivad probleemid 
ja esitada poliitilisi soovitusi digitaalse 
ühtse turu edasiarendamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Carlo Fidanza

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et siseturg on endiselt üks 
liidu suurimaid ja konkreetsemaid 
saavutusi, tuues kasu ettevõtjatele, 
tarbijatele ja kodanikele kogu Euroopas, 
ning et 2020. aasta eelarves tuleks 
prioriteediks seada ühtse turu edasine 
süvendamine ja digitaalse ühtse turu 
arendamine;

2. rõhutab, et siseturg on endiselt üks 
liidu suurimaid ja konkreetsemaid 
saavutusi, tuues kasu ettevõtjatele, 
sealhulgas mikro- ja väikeettevõtjatele, 
tarbijatele ja kodanikele kogu Euroopas, 
ning et 2020. aasta eelarves tuleks 
prioriteediks seada ühtse turu edasine 
süvendamine ja digitaalse ühtse turu 
arendamine;

Or. it

Muudatusettepanek 4
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et siseturg on endiselt üks 
liidu suurimaid ja konkreetsemaid 
saavutusi, tuues kasu ettevõtjatele, 
tarbijatele ja kodanikele kogu Euroopas, 
ning et 2020. aasta eelarves tuleks 
prioriteediks seada ühtse turu edasine 
süvendamine ja digitaalse ühtse turu 
arendamine;

2. rõhutab, et siseturg on endiselt üks 
liidu suurimaid ja konkreetsemaid 
saavutusi, tuues kasu ettevõtjatele, 
tarbijatele ja kodanikele kogu Euroopas, 
ning et 2020. aasta eelarves tuleks 
prioriteediks seada ühtse turu edasine 
süvendamine, teenuste vaba liikumist 
takistava bürokraatia vähendamine ja 
digitaalse ühtse turu arendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský, Carlo Fidanza
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Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et siseturg on endiselt üks 
liidu suurimaid ja konkreetsemaid 
saavutusi, tuues kasu ettevõtjatele, 
tarbijatele ja kodanikele kogu Euroopas, 
ning et 2020. aasta eelarves tuleks 
prioriteediks seada ühtse turu edasine 
süvendamine ja digitaalse ühtse turu 
arendamine;

2. rõhutab, et siseturg on endiselt üks 
liidu suurimaid ja konkreetsemaid 
saavutusi, millel on liikmesriikide 
majanduskasvule reaalne mõju, tuues 
kasu ettevõtjatele, tarbijatele ja kodanikele 
kogu Euroopas, ning et 2020. aasta 
eelarves tuleks prioriteediks seada ühtse 
turu edasine süvendamine ja digitaalse 
ühtse turu arendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 6
John Howarth

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui oluline on tugev 
tarbijapoliitika, mis pakub tarbijatele 
kaitset ja prognoositavust nii veebis kui ka 
väljaspool seda ning ettevõtjatele 
kindlustunnet, et pakkuda oma kaupu ja 
teenuseid kogu siseturul;

3. rõhutab, et kodumajapidamiste 
tarbimine moodustab ELi SKPst (2017. 
aastal) 54,4 %, seega on oluline tugev 
tarbijapoliitika, mis pakub tarbijatele 
kaitset ja prognoositavust nii veebis kui ka 
väljaspool seda ning ettevõtjatele 
kindlustunnet, et pakkuda oma kaupu ja 
teenuseid kogu siseturul; rõhutab, et 
tarbijate probleemid püsivad nii 
digitaalses kui ka füüsilises keskkonnas, 
ning seetõttu on äärmiselt oluline 
suurendada tarbijate ja kodanike harimist 
ja teadlikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Alexandra Geese
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Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui oluline on tugev 
tarbijapoliitika, mis pakub tarbijatele 
kaitset ja prognoositavust nii veebis kui ka 
väljaspool seda ning ettevõtjatele 
kindlustunnet, et pakkuda oma kaupu ja 
teenuseid kogu siseturul;

3. rõhutab, kui oluline on tugev 
tarbijapoliitika, mis pakub tarbijatele 
kaitset ja prognoositavust nii veebis kui ka 
väljaspool seda, kaitseb nende huve, 
ohutust ja teavet, suurendab ettevõtjate 
kindlustunnet, et pakkuda oma kaupu ja 
teenuseid kogu siseturul, ning tagab 
turujärelevalve ning ELi ja liikmesriikide 
õiguse järgimise ja jõustamise;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Jiří Pospíšil

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui oluline on tugev 
tarbijapoliitika, mis pakub tarbijatele 
kaitset ja prognoositavust nii veebis kui ka 
väljaspool seda ning ettevõtjatele 
kindlustunnet, et pakkuda oma kaupu ja 
teenuseid kogu siseturul;

3. rõhutab, kui oluline on tugev 
tarbijapoliitika, millega pakutakse 
tarbijatele kaitset ja prognoositavust ning 
võideldakse ebaausate kaubandustavade 
vastu nii veebis kui ka väljaspool seda ning 
antakse ettevõtjatele kindlustunnet, et 
pakkuda oma kaupu ja teenuseid kogu 
siseturul;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Markus Buchheit

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui oluline on tugev 3. rõhutab, kui oluline on tugev 
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tarbijapoliitika, mis pakub tarbijatele 
kaitset ja prognoositavust nii veebis kui ka 
väljaspool seda ning ettevõtjatele 
kindlustunnet, et pakkuda oma kaupu ja 
teenuseid kogu siseturul;

tarbijapoliitika, mis pakub tarbijatele 
kaitset ja prognoositavust nii veebis kui ka 
väljaspool seda ning ettevõtjatele 
kindlustunnet, et pakkuda oma kaupu ja 
teenuseid kogu siseturul, hoides samas 
VKEde bürokraatiakoormuse 
minimaalsena;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Carlo Fidanza

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui oluline on tugev 
tarbijapoliitika, mis pakub tarbijatele 
kaitset ja prognoositavust nii veebis kui ka 
väljaspool seda ning ettevõtjatele 
kindlustunnet, et pakkuda oma kaupu ja 
teenuseid kogu siseturul;

3. rõhutab, kui oluline on tugev ja 
tõhusalt ellu viidav tarbijapoliitika, mis 
pakub tarbijatele kaitset ja prognoositavust 
nii veebis kui ka väljaspool seda ning 
ettevõtjatele kindlustunnet, et pakkuda oma 
kaupu ja teenuseid kogu siseturul;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Maria Grapini

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui oluline on tugev 
tarbijapoliitika, mis pakub tarbijatele 
kaitset ja prognoositavust nii veebis kui ka 
väljaspool seda ning ettevõtjatele 
kindlustunnet, et pakkuda oma kaupu ja 
teenuseid kogu siseturul;

3. rõhutab, kui oluline on tugev 
tarbijapoliitika, mis pakub tarbijatele tõelist 
kaitset ja prognoositavust nii veebis kui ka 
väljaspool seda ning ettevõtjatele 
kindlustunnet, et pakkuda oma kaupu ja 
teenuseid kogu siseturul;

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Carlo Fidanza

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toonitab, et on tähtis piisavalt 
rahastada üleminekut täielikult 
automatiseeritud tollitoimingutele, et 
tagada Euroopa äriühingute suurem 
tõhusus ja tarbijate ühtlustatud kaitse;

4. toonitab, et on tähtis piisavalt 
rahastada üleminekut täielikult 
automatiseeritud tollitoimingutele, et 
tagada Euroopa äriühingute suurem 
konkurentsivõime ja tarbijate ühtlustatud 
kaitse;

Or. it

Muudatusettepanek 13
Maria Grapini

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toonitab, et on tähtis piisavalt 
rahastada üleminekut täielikult 
automatiseeritud tollitoimingutele, et 
tagada Euroopa äriühingute suurem 
tõhusus ja tarbijate ühtlustatud kaitse;

4. toonitab, et on tähtis piisavalt 
rahastada üleminekut täielikult 
automatiseeritud tollitoimingutele, et 
tagada Euroopa äriühingute suurem 
tõhusus, aus konkurents ja tarbijate 
ühtlustatud kaitse;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Jiří Pospíšil

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toonitab, et on tähtis piisavalt 
rahastada üleminekut täielikult 
automatiseeritud tollitoimingutele, et 

4. toonitab, et on tähtis piisavalt 
rahastada üleminekut täielikult 
automatiseeritud tollitoimingutele, et 
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tagada Euroopa äriühingute suurem 
tõhusus ja tarbijate ühtlustatud kaitse;

tagada Euroopa äriühingute suurem 
tõhusus ja tarbijate ühtlustatud kaitse; on 
seisukohal, et selleks on oluline eraldada 
rohkem rahalisi vahendeid programmile 
„Toll 2020“, mis sisaldab 
koostöömehhanisme, mis võimaldavad 
tolliasutustel ja -ametnikel kogu liidus 
vahetada ja jagada teavet ja parimaid 
tavasid, ning tagada rahalised vahendid 
ajakohaste ja tõhusate tollikontrolli 
seadmete ostuks ja korrashoiuks;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Maria Da Graça Carvalho

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, kui oluline on 
suurendada info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna 
eelarvet, et viia lõpule digitaalse ühtse 
turu väljakujundamine ELi 
konkurentsivõime suurendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Jiří Pospíšil

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab teenuste ühtse turu 
tähtsust; kutsub ELi üles eraldama 
täiendavaid rahalisi vahendeid teenuste 
siseturu väljakujundamiseks ning 
ergutama uute ja uuenduslike teenuste 
väljatöötamist;
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Or. en

Muudatusettepanek 17
Carlo Fidanza

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. nõuab, et 2020. aasta eelarvega 
aidataks kaasa Euroopa poolaasta raames 
esile tõstetud prioriteetsete ülesannete 
täitmisele, nimelt kvaliteetsete 
investeeringute tegemisele ja niisuguste 
reformide elluviimisele, millega 
suurendatakse ettevõtjate, sh mikro- ja 
väikeettevõtjate konkurentsivõimet ja 
tootlikkuse kasvu, samuti ühtse turu 
edasisele süvendamisele ja ühtse 
digitaalse turu lõplikule 
väljaarendamisele;

Or. it

Muudatusettepanek 18
John Howarth

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
komisjon on oma eelarveprojektis 
eraldanud enamiku siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni peamiste 
prioriteetide jaoks piisava eelarve, ning 
kutsub nõukogu üles neid assigneeringuid 
kinnitama;

6. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
komisjon on oma eelarveprojektis 
eraldanud enamiku siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni peamiste 
prioriteetide, sealhulgas kaupade ja 
teenuste siseturu, VKEde toetamise, 
tarbijakaitse ja konkurentsivõime jaoks 
piisava eelarve, ning kutsub nõukogu ja 
Euroopa Parlamenti üles nende 
assigneeringute osas 2020. aasta eelarves 
kokku leppima;
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Or. en

Muudatusettepanek 19
John Howarth

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. väljendab heameelt eelarverea 
02 03 01 (kaupade ja teenuste siseturu 
toimimine ja selle arendamine), eelarverea 
02 02 02 (väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEde) juurdepääsu 
parandamine rahastamisele) ning 
eelarverea 02 01 04 01 (ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate programmi 
toetuskulud) assigneeringute suurendamise 
üle, kuna need kolm meedet on väga 
olulised liidu majanduskasvu ergutamiseks;

7. väljendab heameelt eelarverea 
02 03 01 (kaupade ja teenuste siseturu 
toimimine ja selle arendamine) 
assigneeringute suurendamise üle 
turujärelevalve ja ELi toodete nõuetele 
vastavuse võrgustiku loomise jaoks, 
samuti eelarverea 02 02 02 (väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) 
juurdepääsu parandamine rahastamisele) 
ning eelarverea 02 01 04 01 (ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate programmi 
toetuskulud) assigneeringute suurendamise 
üle, kuna need kolm meedet on väga 
olulised liidu majanduskasvu ergutamiseks; 
peab äärmiselt kahetsusväärseks 
eelarveridade 02 03 01 ja 02 02 02 
assigneeringute vähendamist nõukogu 
poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Maria Da Graça Carvalho

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab, kui oluline on ELi 
eelarves ambitsioonikas lähenemine 
äriteenuste sektorile, mis moodustab kaks 
kolmandikku kogu ELi tööjõust;
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Or. en

Muudatusettepanek 21
Pascal Arimont

Arvamuse projekt
Punkt 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. rõhutab sellega seoses, et väikesed 
ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) 
on liidu majanduse oluline osa ning neil 
on oluline roll töökohtade loomisel kogu 
liidus, ning peab vajalikuks VKEde jaoks 
soodsa ettevõtluskeskkonna loomist ja 
edendamist; rõhutab seetõttu, et VKEde 
rahastamisele juurdepääsu parandamine 
jääb 2020. aasta eelarves siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni tähtsaimaks 
prioriteediks;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Pascal Arimont

Arvamuse projekt
Punkt 8 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 b. rõhutab, et ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate programm 
(COSME) on oluline vahend 
ettevõtluskultuuri ergutamiseks, 
olemasolevate VKEde toetamiseks ning 
konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse ja 
majanduskasvu tagamiseks; nõuab 
eelkõige Euroopa Innovatsiooninõukogu 
rahastamisvahendi Accelerator (VKEde 
rahastamisvahend) tugevdamist, kuna 
sellega pakutakse otsustava tähtsusega 
toetust sellistele VKEdele, kellel on täiesti 
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uued ideed ja turustatavad uuenduslikud 
lahendused; on seisukohal, et liidu 
eelarve ja sellega tagatud 
rahastamisvahendite kättesaadavus on 
peamine vahend, millega muuta 
idufirmad, mikroettevõtjad ja VKEd 
konkurentsivõimelisemaks ja 
innovaatilisemaks ning suurendada liidus 
ettevõtlusvaimu;

Or. en

Muudatusettepanek 23
John Howarth

Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. tuletab meelde, et komisjonil ja 
liikmesriikidel on juba tekkinud viivitusi 
liidu tolliseadustiku ajakavale vastaval 
rakendamisel, ning peab seetõttu ülimalt 
kahetsusväärseks eelarverea 14 02 01 
(tolliliidu toimimise ja moderniseerimise 
toetamine) eelarveassigneeringute 
vähendamist, mis võib põhjustada 
lisaviivitusi;

9. tuletab meelde, et komisjonil ja 
liikmesriikidel on juba tekkinud viivitusi 
liidu tolliseadustiku ajakavale vastaval 
rakendamisel, ning peab seetõttu ülimalt 
kahetsusväärseks eelarverea 14 02 01 
(tolliliidu toimimise ja moderniseerimise 
toetamine) eelarveassigneeringute 
vähendamist, mis võib põhjustada 
lisaviivitusi ja takistada siseturu 
toimimist; tuletab meelde, et 
tolliseadustiku täielik ja ühtne 
rakendamine on oluline kodanike ja liidu 
finantshuvide paremaks kaitsmiseks ning 
e-toll on siseturu parema toimimise jaoks 
prioriteetne poliitika;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Jiří Pospíšil

Arvamuse projekt
Punkt 9
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. tuletab meelde, et komisjonil ja 
liikmesriikidel on juba tekkinud viivitusi 
liidu tolliseadustiku ajakavale vastaval 
rakendamisel, ning peab seetõttu ülimalt 
kahetsusväärseks eelarverea 14 02 01 
(tolliliidu toimimise ja moderniseerimise 
toetamine) eelarveassigneeringute 
vähendamist, mis võib põhjustada 
lisaviivitusi;

9. tuletab meelde, et komisjonil ja 
liikmesriikidel on juba tekkinud viivitusi 
liidu tolliseadustiku ajakavale vastaval 
rakendamisel, ning on seetõttu kindlalt 
vastu eelarverea 14 02 01 (tolliliidu 
toimimise ja moderniseerimise toetamine) 
eelarveassigneeringute vähendamisele, mis 
võib põhjustada lisaviivitusi ja takistada 
tollikontrollide tõhususe suurendamist 
kogu ELis;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Arvamuse projekt
Punkt 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. kutsub komisjoni üles rahastama 
kõiki siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 
poolt heaks kiidetud katseprojekte ja 
ettevalmistavaid meetmeid.

10. kutsub komisjoni üles rahastama 
kõiki siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 
poolt heaks kiidetud katseprojekte ja 
ettevalmistavaid meetmeid, sealhulgas 
katseprojekti „Kaasav internet: 
juurdepääs kõigi jaoks“;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Carlo Fidanza

Arvamuse projekt
Punkt 10 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. rõhutab, kui oluline on tagada 
piisavad vahendid mikro- ja 
väikeettevõtjate rahastamiseks ja 
investeeringuteks ning ELi tarbijate 
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läbipaistvaks teavitamiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 27
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Carlo Fidanza

Arvamuse projekt
Punkt 10 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. teeb ettepaneku võtta kasutusele 
kulutõhususe põhimõte ning selle 
järgimist süstemaatiliselt jälgida ja 
korrapäraselt hinnata, et parandada kõigi 
ELi kulutuste tõhusust, mis aitab 
suurendada mõjusust ja annab Euroopa 
tarbijatele suuremat lisaväärtust, nagu ka 
kontrollikoda on korduvalt kinnitanud; 
on seisukohal, et Euroopa Liit peab 
rõhutama seda põhimõtet 
eelarvemenetluse käigus ja ELi vahendite 
kasutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Carlo Fidanza

Arvamuse projekt
Punkt 10 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 b. tunneb heameelt ühtse turu ja 
Euroopa ettevõtjate, eelkõige mikro- ja 
väikeettevõtjate digiteerimisele suunatud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
toetamise üle; tuletab meelde, et InvestEU 
programmi ning ühtse turu ja VKEde 
tegevuskava kaudu tuleb ilmtingimata 
tagada piisavad rahalised vahendid, et 
ergutada innovatsiooni ja arukate 
lahenduste kasutuselevõttu, sealhulgas 
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ühtse turu ees seisvate takistuste 
ületamiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 29
Carlo Fidanza

Arvamuse projekt
Punkt 10 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 c. tuletab meelde, et tarbijakaitse 
süsteemi peab piisavalt toetama eri liiki 
ettevõtjaid puudutavate 
proportsionaalsuse ja jätkusuutlikkuse 
kriteeriumidega, pöörates erilist 
tähelepanu mikro- ja väikeettevõtjate 
olemusele ja struktuurile;

Or. it


