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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni vastutusvaldkonda kuuluvad 
eelarvemenetluses eelarveread jaotistes 2 (siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd), 
14 (maksukorraldus ja tolliliit) ning 33 (õigus- ja tarbijaküsimused);

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;

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;

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

5. tõdeb, et 2020. aasta on praeguse mitmeaastase finantsraamistiku viimane aasta, ning 
kutsub seetõttu komisjoni üles kasutama 2020. aasta eelarves täiel määral ära 
mitmeaastase finantsraamistiku olemasolevaid varusid siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 
vastutusalasse kuuluvates poliitikavaldkondades;

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;

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;

8. väljendab heameelt ka eelarverea 33 04 01 (tarbijahuvide kaitse ning tarbijate ohutuse ja 
teavitamise parandamine) maksete assigneeringute suurendamise üle, kuna tarbijate 
õiguste parandamine ja tarbijate õiguste alase teadlikkuse edendamine on oluline viis 
suurendada tarbijate usaldust seoses siseturu ja liidu suutlikkusega pakkuda konkreetset 
kasu;

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


