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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, kuluttajat ja kansalaiset 
ympäri Eurooppaa; katsoo, että sisämarkkinoiden vahvistaminen ja digitaalisten 
sisämarkkinoiden kehittäminen olisi laitettava etusijalle vuoden 2020 talousarviossa;

3. korostaa vankkaa kuluttajapolitiikkaa, joka tarjoaa kuluttajille suojaa ja ennustettavuutta 
verkossa ja verkon ulkopuolella ja saa yritykset luottamaan siihen, että ne voivat tuottaa 
palveluita ja tuotteita sisämarkkinoilla;

4. painottaa asianmukaisen rahoituksen merkitystä täysin automaattiseen tullitoimeen 
siirryttäessä eurooppalaisten yhtiöiden tehokkuuden parantamiseksi ja kuluttajansuojan 
yksinkertaistamiseksi;

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

7. pitää myönteisenä, että komissio on talousarvioesityksessään kohdistanut riittävästi 
määrärahoja IMCO-valiokunnan tärkeimmille painopisteille ja pyytää neuvostoa 
vahvistamaan nämä määrärahat;

8. pitää myönteisenä, että määrärahoja on lisätty ”tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinoiden 
toiminnalle ja kehittämiselle” (budjettikohta 02 03 01) sekä ”pk-yritysten rahoituksen 
saannin helpottamiselle” (budjettikohta 02 02 02), sillä molemmat ovat unionin 
talouskasvun kannalta merkittäviä;

9. pitää myönteisenä myös, että ”kuluttajien edun valvomiseen ja heidän turvallisuuteensa ja 
heille tiedottamisen parantamiseen” maksettuja määrärahoja on lisätty (budjettikohta 
33 04 01), sillä yksi tärkeä tapa kasvattaa kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin ja 
EU:n kykyyn tarjota konkreettista hyötyä on tiedottaa oikeuksista ja edistää tietoisuutta 
niistä;

10. pitää valitettavana budjettimäärärahojen vähentämistä ”tulliliiton toiminnan ja 
uudistamisen tukemiselle” (budjettikohta 14 02 01), mikä saattaa johtaa siihen, että 
unionin tullikoodeksin täysimääräinen täytäntöönpano viivästyy;

11. pyytää komissiota rahoittamaan kaikkia IMCO-valiokunnan pilottihankkeita ja 
valmistelutoimia.


