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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
luuakse ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
konkurentsivõime ja Euroopa statistika programm ning tunnistatakse kehtetuks 
määrused (EL) nr 99/2013, (EL) nr 1287/2013, (EL) nr 254/2014, (EL) nr 258/2014, (EL) 
nr 652/2014 ja (EL) nr 2017/826
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0441),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 43 lõiget 2, 
artikli 168 lõike 4 punkti b ning artikleid 114, 173 ja 338, mille alusel komisjon esitas 
ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0254/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee xxxxx arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee xxxxx arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning majandus- ja 
rahanduskomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, 
eelarvekomisjoni ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A8-0000/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 [ELT C 0, 0.0.0000, lk 0.].
2 [ELT C 0, 0.0.0000, lk 0.].
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Seepärast on asjakohane luua 
siseturu, ettevõtete, sealhulgas mikro-, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
konkurentsivõime ja Euroopa statistika 
programm (edaspidi „programm“). 
Programm peaks kehtima seitse aastat 
(2021–2027).

(7) Seepärast on asjakohane luua ühtse 
turu programm, et tugevdada siseturgu ja 
parandada selle toimimist ettevõtete, 
eelkõige mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate konkurentsivõime 
vallas, standardimist, tarbijakaitset, 
toiduainete tarneahelat ja Euroopa 
statistikat (edaspidi „programm“). 
Programm peaks kehtima seitse aastat 
(2021–2027).

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Programm peaks toetama siseturu 
nõuetekohast toimimist toetavate liidu 
õigusaktide kavandamist, rakendamist ja 
jõustamist. Programm peaks toetama õigete 
tingimuste loomist, et anda suurem 
mõjuvõim kõigile siseturu osalistele: 
ettevõtetele, kodanikele, sealhulgas 
tarbijatele, kodanikuühiskonnale ja 
riigiasutustele. Seega peaks programmi 
eesmärk olema tagada ettevõtete ja eriti 
VKEde konkurentsivõime, aga ka toetada 
tarbijakaitse ja ohutuseeskirjade täitmist 
ning suurendada ettevõtete ja üksikisikute 
teadlikkust, andes neile õiged vahendid, 
teadmised ja pädevused teadlike otsuste 
tegemiseks ning oma osaluse 
suurendamiseks liidu poliitika 
kujundamises. Lisaks peaks programm 

(8) Programm peaks toetama siseturu 
nõuetekohast toimimist toetavate liidu 
õigusaktide kavandamist, rakendamist ja 
jõustamist. Programm peaks toetama õigete 
tingimuste loomist, et anda suurem 
mõjuvõim kõigile siseturu osalistele: 
ettevõtetele, kodanikele, sealhulgas 
tarbijatele, kodanikuühiskonnale ja 
riigiasutustele. Seega peaks programmi 
eesmärk olema tagada ettevõtete ja eriti 
VKEde, sealhulgas turismisektori
konkurentsivõime, aga ka toetada 
tarbijakaitse ja ohutuseeskirjade täitmist 
ning suurendada ettevõtete ja üksikisikute 
teadlikkust, andes neile õiged vahendid, 
teadmised ja pädevused teadlike otsuste 
tegemiseks ning oma osaluse 
suurendamiseks liidu poliitika 
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tugevdama õigus- ja halduskoostööd, 
eelkõige parimate tavade vahetamise, 
teadmiste ja pädevuste arendamise kaudu, 
kasutades muu hulgas strateegilisi 
riigihankeid. Programmi eesmärk peaks 
olema ka toetada selliste kvaliteetsete 
rahvusvaheliste standardite väljatöötamist, 
mis aitavad liidu õigusakte rakendada. See 
hõlmab ka standardite kehtestamist 
finantsaruandluse ja auditeerimise 
valdkonnas, aidates nõnda kaasa liidu 
kapitaliturgude läbipaistvuse ja sujuva 
toimimise tagamisele ning investorikaitse 
parandamisele. Programm peaks toetama 
eeskirjade koostamist ja standardite 
kehtestamist ka sidusrühmade võimalikult 
laialdase kaasamise kaudu. Programmi 
eesmärk peaks olema ka selliste liidu 
õigusaktide rakendamise ja jõustamise 
toetamine, mis tagavad inimeste, loomade 
ja taimede tervise kõrge taseme kogu 
toiduahelas ning loomade heaolu 
paranemise.

kujundamises. Lisaks peaks programm 
tugevdama õigus- ja halduskoostööd, 
eelkõige parimate tavade vahetamise, 
teadmiste ja pädevuste arendamise kaudu, 
kasutades muu hulgas strateegilisi 
riigihankeid. Programmi eesmärk peaks 
olema ka toetada selliste kvaliteetsete 
rahvusvaheliste standardite väljatöötamist, 
mis aitavad liidu õigusakte rakendada. See 
hõlmab ka standardite kehtestamist 
finantsaruandluse ja auditeerimise 
valdkonnas, aidates nõnda kaasa liidu 
kapitaliturgude läbipaistvuse ja sujuva 
toimimise tagamisele ning investorikaitse 
parandamisele. Programm peaks toetama 
eeskirjade koostamist ja standardite 
kehtestamist ka sidusrühmade võimalikult 
laialdase kaasamise kaudu. Programmi 
eesmärk peaks olema ka selliste liidu 
õigusaktide rakendamise ja jõustamise 
toetamine, mis tagavad inimeste, loomade 
ja taimede tervise kõrge taseme kogu 
toiduahelas ning loomade heaolu 
paranemise.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kaasaegne siseturg edendab 
konkurentsi ja toob kasu tarbijatele, 
ettevõtetele ja töötajatele. Pidevalt 
muutuva siseturu võimaluste parem 
ärakasutamine peaks aitama Euroopa 
ettevõtetel luua töökohti ja laieneda 
piiriüleselt, pakkuda suuremat valikut 
teenuseid parema hinnaga ning säilitada 
samal ajal kõrged standardid nii tarbijatele 
kui ka töötajatele. Selle saavutamiseks 
peaks programm aitama kõrvaldada
allesjäänud tõkkeid ja tagama 
õigusraamistiku, mis arvestaks uute 

(9) Kaasaegne siseturg põhineb õigluse 
ja läbipaistvuse põhimõtetel ning edendab 
konkurentsi ja toob kasu tarbijatele, 
ettevõtetele ja töötajatele. Pidevalt 
muutuva siseturu võimaluste parem 
ärakasutamine peaks aitama Euroopa 
ettevõtetel luua töökohti ja laieneda 
piiriüleselt, pakkuda suuremat valikut 
teenuseid parema hinnaga ning säilitada 
samal ajal kõrged standardid nii tarbijatele 
kui ka töötajatele. Selle saavutamiseks 
peaks programm aitama paremini jälgida 
siseturu arengut, sealhulgas uute 
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uuenduslike ärimudelitega. tehnoloogiate ja uuenduslike ärimudelite 
mõju, tuvastama ja kõrvaldama
allesjäänud tõkked ja tagama 
õigusraamistiku, mis arvestaks uute 
uuenduslike ärimudelitega, sealhulgas 
sotsiaalse ettevõtlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Õiguslikud siseturutakistused on 
paljude tööstustoodete puhul kõrvaldatud 
ennetusmehhanismide ja ühiste eeskirjade 
vastuvõtmise kaudu ning vastavate liidu 
eeskirjade puudumise korral vastastikuse 
tunnustamise põhimõtte rakendamise 
kaudu. Valdkondades, kus liidu õigusaktid 
puuduvad, tähendab vastastikuse 
tunnustamise põhimõte seda, et ühes 
liikmesriigis seaduslikult turustatavate 
toodete suhtes kehtib vaba liikumise õigus 
ja neid võib müüa teises liikmesriigis. Kui 
aga vastastikuse tunnustamise kohaldamine 
on puudulik, raskendab see äriühingute 
pääsu teiste liikmesriikide turgudele. 
Vaatamata turu suurele integreeritusele 
kaupade valdkonnas, tähendab see kaotatud 
võimalusi majanduse jaoks üldiselt. 
Seepärast peaks programmi eesmärk olema 
parandada vastastikuse tunnustamise 
kohaldamist kaupade valdkonnas ja piirata 
ebaseaduslike ja nõuetele mittevastavate 
kaupade turule jõudmist.

(10) Õiguslikud siseturutakistused on 
paljude tööstustoodete puhul kõrvaldatud 
ennetusmehhanismide ja ühiste eeskirjade 
ja standardite vastuvõtmise kaudu ning 
vastavate liidu eeskirjade puudumise korral 
vastastikuse tunnustamise põhimõtte 
rakendamise kaudu. Valdkondades, kus 
liidu õigusaktid puuduvad, tähendab 
vastastikuse tunnustamise põhimõte seda, 
et ühes liikmesriigis seaduslikult 
turustatavate toodete suhtes kehtib vaba 
liikumise õigus ja neid võib müüa teises 
liikmesriigis, kui asjaomane liikmesriik ei 
ole nimetatud kaupade turustamise vastu. 
Kui aga vastastikuse tunnustamise 
kohaldamine on puudulik, raskendab see 
äriühingute pääsu teiste liikmesriikide 
turgudele. Vaatamata turu suurele 
integreeritusele kaupade valdkonnas, 
tähendab see kaotatud võimalusi 
majanduse jaoks üldiselt. Seepärast peaks 
programmi eesmärk olema parandada 
vastastikuse tunnustamise kohaldamist 
kaupade valdkonnas ja piirata 
ebaseaduslike ja nõuetele mittevastavate 
kaupade turule jõudmist ning selleks tuleks 
tõsta sihipäraselt teadlikkust ja pakkuda 
koolitusi, toetada toodete kontaktpunkte 
ning parandada pädevate asutuste 
vahelist vastastikuse tunnustamise alast 
koostööd.
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Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Uued õigusliku reguleerimise ja 
jõustamisega seotud probleemid on seotud 
digitaalsest revolutsioonist tingitud kiiresti 
muutuva keskkonnaga, hõlmates näiteks 
selliseid probleeme nagu küberturvalisus, 
asjade internet ja tehisintellekt. Kahju 
tekkimise korral on oluline tooteohutust ja 
vastutust käsitlevate rangete eeskirjade 
olemasolu, millega tagada selline 
poliitiline reageering, mis võimaldab 
Euroopa kodanikel, sealhulgas tarbijatel ja 
ettevõtetel sellistest eeskirjadest kasu 
saada. Seepärast peaks programm kaasa 
aitama innovatsiooni edendava liidu 
tootevastutuse korra kiirele kohandamisele 
ja jõustamisele.

(11) Uued õigusliku reguleerimise ja 
jõustamisega seotud probleemid on seotud 
digitaalsest revolutsioonist tingitud kiiresti 
muutuva keskkonnaga, hõlmates näiteks 
selliseid probleeme nagu küberturvalisus, 
asjade internet ja tehisintellekt. Kahju 
tekkimise korral on oluline tooteohutust 
käsitlevate rangete eeskirjade olemasolu ja 
selgus vastutuse osas ning eeskirjade 
range täitmise tagamine, et tagada selline 
poliitiline reageering, mis võimaldab 
Euroopa kodanikel, sealhulgas tarbijatel ja 
ettevõtetel sellistest eeskirjadest kasu 
saada. Seepärast peaks programm kaasa 
aitama innovatsiooni edendava liidu 
tootevastutuse korra kiirele kohandamisele 
ja jõustamisele, tagades samas kasutajate 
ohutuse ja turvalisuse.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liidu õigusaktidele mittevastavate 
toodete turuleviimine seab ebasoodsasse 
olukorda need, kes nõudeid järgivad, ning 
võib ohustada tarbijaid. Mitmed ettevõtjad 
eiravad eeskirju kas teadmatusest või 
tahtlikult, et saada konkurentsieelist. 
Turujärelevalveasutused on sageli 
alarahastatud ja nende tegevusulatus jääb 
ühe riigi piiresse, samal ajal kui ettevõtjad 

(12) Liidu õigusaktidele mittevastavate 
toodete turuleviimine, olenemata sellest,
kas tooted viiakse turule tavapäraste või 
elektrooniliste vahenditega, ja olenemata 
sellest, kas need on toodetud liidus või 
pärinevad kolmandatest riikidest, paneb 
Euroopa kodanikud ja tarbijad ohtu.
Nõuetele vastavaid tooteid müüvad
ettevõtjad seisavad silmitsi konkurentsiga 
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kauplevad liidu või isegi ülemaailmsel 
tasandil. Turujärelevalveasutustel on 
eelkõige e-kaubanduse puhul suuri raskusi 
kolmandatest riikidest imporditud, kuid 
nõuetele mittevastavate toodete jälgimisega
ja nende jurisdiktsioonis vastutava asutuse 
kindlakstegemisega. Seepärast peaks 
programm püüdma parandada toodete 
nõuetele vastavust, pakkudes ettevõtjatele 
sobilikke stiimuleid, tõhustades vastavuse 
kontrollimist ning edendades täitevasutuste 
tihedamat piiriülest koostööd. Samuti 
peaks programm kaasa aitama olemasoleva 
turujärelevalve raamistiku tugevdamisele, 
toetama eri liikmesriikide 
turujärelevalveasutuste ühismeetmeid, 
parandama teabevahetust ning edendama 
turujärelevalvetoimingute lähenemist ja 
tihedamat lõimumist.

nende ettevõtjate poolt, kes eiravad 
eeskirju kas teadmatusest või tahtlikult, et 
saada konkurentsieelist. 
Turujärelevalveasutused on sageli 
alarahastatud ja nende tegevusulatus jääb 
ühe riigi piiresse, samal ajal kui ettevõtjad 
kauplevad liidu või isegi ülemaailmsel 
tasandil. Turujärelevalveasutustel on 
eelkõige e-kaubanduse puhul suuri raskusi 
kolmandatest riikidest imporditud, kuid 
nõuetele mittevastavate toodete 
jälgimisega, nende jurisdiktsioonis 
vastutava asutuse kindlakstegemisega ja 
riskihinnangute või ohutustestide 
läbiviimisega, sest neil puudub toodetele 
füüsiline juurdepääs. Seepärast peaks 
programm püüdma parandada toodete 
nõuetele vastavust, tugevdades 
turujärelevalvet, pakkudes ettevõtjatele 
selgeid, läbipaistvaid ja kõikehõlmavaid 
eeskirju, tõhustades vastavuse 
kontrollimist ning edendades täitevasutuste 
tihedamat piiriülest koostööd. Samuti 
peaks programm kaasa aitama olemasoleva 
turujärelevalve raamistiku tugevdamisele, 
toetama eri liikmesriikide 
turujärelevalveasutuste ühismeetmeid, 
parandama teabevahetust ning edendama 
turujärelevalvetoimingute lähenemist ja 
tihedamat lõimumist, eelkõige sellega, et 
tagatakse, et Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2018/8581a sätteid 
rakendatakse rangelt, et vältida 
mittevastavate toodete müümist Euroopa 
kodanikele.

__________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/858 
mootorsõidukite ja mootorsõidukite 
haagiste ning nende jaoks ette nähtud 
süsteemide, osade ja eraldi seadmestike 
tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta, 
ning millega muudetakse määruseid (EÜ) 
nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 ning 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2007/46/EÜ (ELT L 151, 14.6.2018, lk 1).

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tooteohutus on meie ühine mure. 
Vastavushindamisasutused kontrollivad 
enne toodete turulelaskmist nende 
vastavust kehtestatud ohutusnõuetele. 
Seetõttu on ülimalt oluline, et 
vastavushindamisasutused oleksid 
usaldusväärsed ja pädevad. Liit on loonud 
vastavushindamisasutuste 
akrediteerimissüsteemi, mille raames 
kontrollitakse nende pädevust, erapooletust 
ja sõltumatust. Praegu on peamine 
ülesanne hoida kogu akrediteerimissüsteem 
vastavuses tehnika viimase tasemega ja 
tagada, et süsteemi kohaldatakse ühetaolise 
rangusega kogu liidus. Seepärast tuleks 
programmiga toetada meetmeid, mis 
tagavad vastavushindamisasutustes 
regulatiivsete nõuete jätkuva täitmise ning 
tõhustavad Euroopa akrediteerimissüsteemi 
eelkõige uutes poliitikavaldkondades, 
toetades Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 765/200848 artiklis 14 
osutatud Euroopa akrediteerimiskoostöö 
organisatsiooni (EA) loomist.

(13) Tooteohutus on meie ühine mure. 
Vastavushindamisasutused kontrollivad 
enne toodete turulelaskmist nende 
vastavust kehtestatud ohutusnõuetele. 
Seetõttu on ülimalt oluline, et 
vastavushindamisasutused oleksid 
usaldusväärsed ja pädevad. Liit on loonud 
vastavushindamisasutuste 
akrediteerimissüsteemi, mille raames 
kontrollitakse nende pädevust, erapooletust 
ja sõltumatust. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 765/200848 on 
liikmesriikide tasandil rakendatud siiski 
paljudel eri viisidel. Erinevused 
puudutavad pädevuse jaotust 
turujärelevalveasutuste ja riigisiseste 
järelevalvemehhanismide vahel riiklikul 
tasandil, turujärelevalvele ettenähtud 
rahaliste vahendite kasutamise määra 
ning turujärelevalve strateegiaid ja 
käsitusi, aga ka mittevastavate toodete 
suhtes kasutatavaid õigusi ja karistuste 
taset rikkumiste puhul, mis kõik on 
tekitanud killustatuse liidu ühtlustatud 
õigusaktide täitmise tagamisel. Niisugune 
killustumine tekitab olukorra, kus mõnes 
liikmesriigis on turujärelevalve rangem 
kui mõnes teises, mis võib vähendada 
õigusaktide heidutusjõu tõhusust, luua 
mõnes liikmesriigis ettevõtetele 
ebavõrdsed tingimused ning tekitada kogu 
liidus tasakaalustamatuse tooteohutuse 
tasemes. Praegu on peamine ülesanne 
hoida kogu akrediteerimissüsteem 
vastavuses tehnika viimase tasemega ja 
tagada, et süsteemi kohaldatakse ühetaolise 
rangusega kogu liidus. Seepärast tuleks 
programmiga toetada meetmeid, mis 
tagavad vastavushindamisasutustes 
regulatiivsete nõuete jätkuva täitmise ning 
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tõhustavad Euroopa akrediteerimissüsteemi 
eelkõige uutes poliitikavaldkondades, 
toetades määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklis 
14 osutatud Euroopa akrediteerimiskoostöö 
organisatsiooni (EA) loomist.

__________________ __________________

48 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 
2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, 
millega sätestatakse akrediteerimise ja 
turujärelevalve nõuded seoses toodete 
turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 
13.8.2008, lk 30).

48 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 
2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, 
millega sätestatakse akrediteerimise ja 
turujärelevalve nõuded seoses toodete 
turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 
13.8.2008, lk 30).

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Võrgupõhiste kaubandus- ja 
reisiteenuste tõttu ei tunne tarbijaturud 
enam riigipiire ja seepärast on oluline 
tagada, et liidus elavatele tarbijatele oleks 
tagatud piisav kaitse kolmandates riikides 
asuvatelt ettevõtjatelt kaupade ja teenuste 
importimisel. Seepärast peaks programm 
võimaldama vajaduse korral toetada 
koostööd peamisteks 
kaubanduspartneriteks olevate kolmandate 
riikide asutustega.

(14) E-kaubanduse areng tekitab 
teatavaid probleeme seoses küsimusega, 
kuidas kaitsta lõppkasutajate tervist ja 
ohutust nõuetele mittevastavate toodete 
eest. Võrgupõhiste kaubandus- ja 
reisiteenuste tõttu ei tunne tarbijaturud 
enam riigipiire ja seepärast on oluline 
tagada, et liidus elavatele tarbijatele oleks 
tagatud võrdne kaitse kolmandates riikides 
asuvatelt ettevõtjatelt kaupade ja teenuste 
importimisel. Seepärast peaks programm 
võimaldama vajaduse korral toetada 
koostööd peamisteks 
kaubanduspartneriteks olevate kolmandate 
riikide asutustega, et vahetada teavet 
nõuetele mittevastavate toodete, teaduse 
uusimate avastuste ja uute tehnoloogiate, 
alles kujunevate riskide ning 
kontrollitegevusega seotud muude 
aspektide kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Programmi eesmärkide 
saavutamiseks ning kodanike ja ettevõtete 
elu lihtsustamiseks on vaja kvaliteetseid 
kasutajakeskseid avalikke teenuseid. See 
tähendab, et haldusasutused peavad 
hakkama kasutama uusi töövõtteid, 
kaotama barjäärid oma haldusala eri osade 
vahel ning osalema kõnealuste avalike 
teenuste loomises koos kodanike ja 
ettevõtetega. Piiriülese tegevuse pidev ja 
kindel kasv siseturul nõuab ajakohast 
teavet ettevõtete ja kodanike õiguste kohta, 
aga ka haldusformaalsusi selgitavat teavet. 
Lisaks muutub oluliseks õigusnõustamine 
ja abi riikidevahelisel tasandil tekkinud 
probleemide lahendamisel. Samuti tuleb 
lihtsal ja tõhusal viisil luua side riiklike 
haldusasutuste vahel ja hinnata siseturu 
toimimist kohapeal. Programm peaks seega 
toetama järgmisi olemasolevaid siseturu 
juhtimise vahendeid: portaali „Teie 
Euroopa,“ mis peaks olema tulevase ühtse 
digivärava alustala, portaali „Teie Euroopa 
Nõuanne,“ SOLVITit, siseturu 
infosüsteemi ja siseturu tulemustabelit, et 
parandada kodanike igapäevaelu ja 
suurendada ettevõtete suutlikkust 
piiriüleselt kaubelda.

(16) Programmi eesmärkide 
saavutamiseks ning kodanike ja ettevõtete 
elu lihtsustamiseks on vaja kvaliteetseid 
kasutajakeskseid avalikke teenuseid ning 
suuremaid pingutusi e-halduse ja e-
valitsuse valdkonnas. See tähendab, et 
haldusasutused peavad hakkama kasutama 
uusi töövõtteid, kaotama barjäärid oma 
haldusala eri osade vahel ning osalema 
kõnealuste avalike teenuste loomises koos 
kodanike ja ettevõtetega. Piiriülese 
tegevuse pidev ja kindel kasv siseturul 
nõuab ajakohase teabe olemasolu
ettevõtete ja kodanike õiguste kohta, aga ka 
haldusformaalsusi selgitavat teavet. Lisaks 
muutub oluliseks õigusnõustamine ja abi 
riikidevahelisel tasandil tekkinud 
probleemide lahendamisel. Samuti tuleb 
lihtsal ja tõhusal viisil luua side riiklike 
haldusasutuste vahel ja hinnata siseturu 
toimimist kohapeal. Olemasolevad 
siseturu haldamise vahendid mängivad 
kõnealuste eesmärkide saavutamisel juba 
olulist rolli. Sellel eesmärgil ja ka selleks, 
et pidada sammu tehnoloogia ja turu 
arenguga ning uute regulatiivsete ja 
täitmise tagamisega seotud 
probleemidega, tuleks programmiga 
toetada kvaliteedi, nähtavuse ja 
läbipaistvuse parandamist ning siseturu 
haldamise vahendite turvalisust. 
Programm peaks seega muu hulgas
toetama järgmisi olemasolevaid siseturu 
juhtimise vahendeid: portaali „Teie 
Euroopa,“ mis peaks olema tulevase ühtse 
digivärava alustala, portaali „Teie Euroopa 
Nõuanne,“ SOLVITit, siseturu 
infosüsteemi ja siseturu tulemustabelit, et 
parandada kodanike igapäevaelu ja 
suurendada ettevõtete suutlikkust 
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piiriüleselt kaubelda.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Programm peaks tegelema 
majanduse ja ettevõtluskeskkonna jätkuva 
ümberkujundamise ning eeskätt 
plahvatuslikult suureneva andmete hulga ja 
nende kasutamise radikaalse mõjuga 
konkurentsile ja siseturu toimimisele, 
arvestades seda, et nii ettevõtjad kui ka 
nende nõustajad kasutavad üha 
laialdasemalt tehisintellekti ja muid IT-
vahendeid ja -pädevust. Samuti on oluline, 
et programm toetaks võrgustikke ja 
koostööd liikmesriikide ametiasutuste ja 
kohtutega, arvestades et moonutamata 
konkurents ja siseturu toimimine sõltuvad 
olulisel määral just nende asutuste 
tegevusest. Pidades silmas 
konkurentsipoliitika erilist rolli väljaspool 
liitu toimuva konkurentsivastase tegevuse 
kaudu siseturule tekkiva kahju 
ärahoidmisel, peaks programm vajaduse 
korral toetama ka koostööd kolmandate 
riikide ametiasutustega. 
Teavitamistegevuse laiendamine on vajalik 
ka selleks, et rohkem kodanikke ja 
ettevõtteid saaks õiglasest konkurentsist 
siseturul täiel määral kasu. Arvestades, et 
mitmed programmi algatused on uued ning 
programmi konkurentsi käsitlevat osa 
mõjutavad kõige enam näiteks 
tehisintellekti, algoritmide, suurandmete, 
küberturvalisuse ja küberkriminalistika 
tehnoloogia valdkonnaga seotud siseturu 
konkurentsitingimuste dünaamilised 
arengud, mille tempot ja suurusjärku on 
raske hinnata, eeldatakse, et programmi 
selle osa muutuvatele vajadustele 

(21) Programm peaks tegelema 
majanduse ja ettevõtluskeskkonna jätkuva 
ümberkujundamise ning eeskätt 
plahvatuslikult suureneva andmete hulga ja 
nende kasutamise radikaalse mõjuga 
konkurentsile ja siseturu toimimisele, 
arvestades seda, et nii ettevõtjad kui ka 
nende nõustajad kasutavad üha 
laialdasemalt tehisintellekti ja muid IT-
vahendeid ja -pädevust. Samuti on oluline, 
et programm toetaks võrgustikke ja 
koostööd liikmesriikide ametiasutuste ja 
kohtutega, arvestades et moonutamata 
konkurents ja siseturu toimimine sõltuvad 
olulisel määral just nende asutuste 
tegevusest. Pidades silmas 
konkurentsipoliitika erilist rolli väljaspool 
liitu toimuva konkurentsivastase tegevuse 
kaudu siseturule tekkiva kahju 
ärahoidmisel, peaks programm vajaduse 
korral toetama ka koostööd kolmandate 
riikide ametiasutustega. 
Teavitamistegevuse laiendamine on vajalik 
ka selleks, et rohkem kodanikke ja 
ettevõtteid saaks õiglasest konkurentsist 
siseturul täiel määral kasu. Arvestades, et 
mitmed programmi algatused on uued ning 
programmi konkurentsi käsitlevat osa 
mõjutavad kõige enam näiteks 
digitaalarengu, tehisintellekti, algoritmide, 
suurandmete, küberturvalisuse ja 
küberkriminalistika tehnoloogia 
valdkonnaga seotud siseturu 
konkurentsitingimuste dünaamilised 
arengud, mille tempot ja suurusjärku on 
raske hinnata, eeldatakse, et programmi 
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reageerimiseks on vaja paindlikkust. selle osa muutuvatele vajadustele 
reageerimiseks on vaja paindlikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Paljud liidu konkurentsivõime 
probleemid on seotud sellega, et VKEdel 
on raske juurde pääseda rahastamisele, sest 
neil tuleb näha suurt vaeva, et tõestada oma 
krediidivõimelisust, ja neil pole piisavalt 
tagatisi. Täiendavad rahastamisprobleemid 
tulenevad VKEde konkurentsivõime 
säilitamise vajadusest, näiteks tegeledes 
digiteerimise, rahvusvahelistumise ja 
innovatsiooniga ning oma töötajate oskuste 
täiendamisega. Piiratud juurdepääs 
rahastamisele mõjutab negatiivselt uute 
ettevõtete loomist, nende kasvu ja 
püsimajäämise määra, samuti uute 
ettevõtjate valmisolekut võtta üle elujõulisi 
ettevõtteid ettevõtte omanikuvahetuse 
kontekstis.

(24) Paljud liidu konkurentsivõime 
probleemid on seotud sellega, et VKEdel 
on raske juurde pääseda rahastamisele, sest 
neil tuleb näha suurt vaeva, et tõestada oma 
krediidivõimelisust, ja neil pole piisavalt 
tagatisi. Täiendavad rahastamisprobleemid 
tulenevad VKEde konkurentsivõime 
säilitamise vajadusest, näiteks tegeledes 
digiteerimise, rahvusvahelistumise ja 
innovatsiooniga ning oma töötajate oskuste 
täiendamisega. Piiratud juurdepääs 
rahastamisele mõjutab negatiivselt uute 
ettevõtete loomist, nende kasvu ja 
püsimajäämise määra, samuti uute 
ettevõtjate valmisolekut võtta üle elujõulisi 
ettevõtteid ettevõtte omanikuvahetuse 
kontekstis. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata mikroettevõtetele, käsitööga 
tegelevatele ja sotsiaalsetele ettevõtetele. 
Tähelepanu tuleks pöörata ka 
potentsiaalsetele, uutele ja noortele 
ettevõtjatele ning naisettevõtjatele, aga ka 
teistele konkreetsetele sihtrühmadele, 
näiteks vanemaealised inimesed, 
sisserändajad ning sotsiaalselt ebasoodsas 
olukorras olevad või haavatavatesse 
elanikkonnarühmadesse kuuluvad 
ettevõtjad, näiteks puuetega inimesed, 
ning äritegevuse ülemineku, võrsefirmade 
ja ettevõtjatele teise võimaluse andmise 
edendamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Programmi eesmärk peaks olema 
suurendada tarbijate, ettevõtete, 
kodanikuühiskonna ja ametiasutuste 
teadlikkust liidu tarbija- ja ohutusalastest 
õigusaktidest ning anda tarbijatele ja nende 
esindusorganisatsioonidele riiklikul ja liidu 
tasandil rohkem võimalusi, toetades 
Euroopa Tarbijaliitude Ametit (BEUC), 
mis on kõigis asjakohastes liidu 
poliitikavaldkondades tarbijate huve 
esindav pikaajaline ja tunnustatud 
vabaühendus, ning tarbijate standardimises 
osalemise koordineerimise Euroopa 
ühingut (ANEC), mis esindab tarbijate 
huve standardimisküsimustes. Seda tehes 
tuleks erilist tähelepanu pöörata uutele 
turunõuetele, mis on seotud säästva 
tarbimise edendamise ning haavatavuse 
ennetamisega, samuti majanduse 
digiteerimisest või uute tarbimisharjumuste 
ja ärimudelite arengust tulenevatele 
probleemidele. Programm peaks toetama 
asjakohase teabe väljatöötamist turgude, 
poliitiliste probleemide, esilekerkivate 
küsimuste ja käitumisviiside kohta ning 
liidu tarbijate tulemustabelite avaldamist.

(37) Programmi eesmärk peaks olema 
suurendada tarbijate, ettevõtete, 
kodanikuühiskonna ja ametiasutuste 
teadlikkust liidu tarbija- ja ohutusalastest 
õigusaktidest ning anda tarbijatele ja nende 
esindusorganisatsioonidele riiklikul ja liidu 
tasandil rohkem võimalusi, toetades 
Euroopa Tarbijaliitude Ametit (BEUC), 
mis on kõigis asjakohastes liidu 
poliitikavaldkondades tarbijate huve 
esindav pikaajaline ja tunnustatud 
vabaühendus, ning tarbijate standardimises 
osalemise koordineerimise Euroopa 
ühingut (ANEC), mis esindab tarbijate 
huve standardimisküsimustes. Seda tehes 
tuleks erilist tähelepanu pöörata uutele 
turunõuetele, mis on seotud säästva 
tarbimise edendamise ning haavatavuse 
ennetamisega, samuti majanduse 
digiteerimisest, seotud toodetest, asjade
internetist, tehisintellektist ja algoritmide 
kasutusest või uute tarbimisharjumuste ja 
ärimudelite arengust tulenevatele 
probleemidele, eelkõige sotsiaalsele 
ettevõtlusele ja koostöömajandusele. 
Programm peaks toetama asjakohase teabe 
väljatöötamist turgude, poliitiliste 
probleemide, esilekerkivate küsimuste ja 
käitumisviiside kohta ning liidu tarbijate 
tulemustabelite avaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Euroopa tarbijakeskuste võrgustik
aitab kasu saada liidu tarbijaõigustest, kui 
tarbijad ostavad kas internetis või reisides 
piiriüleselt kaupu ja teenuseid siseturul ja 
EMPs. Seda kolmekümnest keskusest 
koosnevat võrgustikku rahastatakse ühiselt 
liidu tarbijakaitseprogrammidest ja oma 
rohkem kui kümne tegevusaasta jooksul on 
see tõestanud oma lisaväärtust tarbijate ja 
kauplejate usalduse suurendamisel siseturu 
vastu. Võrgustik menetleb aastas üle 100 
000 tarbijanõude ning jõuab ajakirjanduse 
ja veebipõhise teavitustegevuse kaudu 
miljonite kodanikeni. See on üks liidu 
kõige väärtuslikumatest kodanike 
abivõrgustikest ning enamikus selle 
keskustes on sisse seatud kontaktpunktid 
siseturu õigusaktide, näiteks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2006/123/EÜ59 jaoks, ning selle tegevuse 
hinnangus rõhutatakse võrgustiku 
toimimise jätkamise tähtsust. Samuti 
kavatseb võrgustik välja töötada 
vastastikused kokkulepped kolmandata 
riikide sarnaste asutustega.

(39) Programm peaks ka toetama 
Euroopa tarbijakeskuste võrgustikku, mis
aitab kasu saada liidu tarbijaõigustest, kui 
tarbijad ostavad kas internetis või reisides 
piiriüleselt kaupu ja teenuseid siseturul ja 
EMPs. Seda kolmekümnest keskusest 
koosnevat võrgustikku rahastatakse ühiselt 
liidu tarbijakaitseprogrammidest ja oma 
rohkem kui kümne tegevusaasta jooksul on 
see tõestanud oma lisaväärtust tarbijate ja 
kauplejate usalduse suurendamisel siseturu 
vastu. Võrgustik menetleb aastas üle 100 
000 tarbijanõude ning jõuab ajakirjanduse 
ja veebipõhise teavitustegevuse kaudu 
miljonite kodanikeni. See on üks liidu 
kõige väärtuslikumatest kodanike 
abivõrgustikest ning enamikus selle 
keskustes on sisse seatud kontaktpunktid 
siseturu õigusaktide, näiteks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2006/123/EÜ59 jaoks, ning selle tegevuse 
hinnangus rõhutatakse võrgustiku 
toimimise jätkamise tähtsust. Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustik võib olla ka 
oluline teabeallikas väljakutsete ja 
probleemide kohta, millega tarbijad 
puutuvad kokku kohalikul tasandil, mis 
on olulised liidu poliitika kujundamisel ja 
tarbijate huvide kaitsmisel. Seepärast 
peaks programm võimaldama luua ja 
edendada koostoimet tarbijate esindamisel 
kohalikul ja liidu tasandil, et tugevdada 
tarbijate huvide kaitset. Samuti kavatseb 
võrgustik välja töötada vastastikused 
kokkulepped kolmandata riikide sarnaste 
asutustega.

__________________ __________________

59 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
detsembri 2006. aasta direktiiv 
2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul 
(EÜT L 376, 27.12.2006, lk 36).

59 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
detsembri 2006. aasta direktiiv 
2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul 
(EÜT L 376, 27.12.2006, lk 36).

Or. en
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Mais 2017 viis komisjon läbi liidu 
tarbija- ja turustamisõiguse 
toimivuskontrolli, mis tõi esile vajaduse 
tagada parem eeskirjade täitmine ja 
lihtsustada kahju hüvitamist tarbijatele, kes 
on kannatanud kahju tarbijaõiguse
rikkumise tõttu. Selle tulemusena võttis 
komisjon aprillis 2018 vastu „Uue 
kokkuleppe tarbijatega“, et tagada muu 
hulgas tarbijate võrdne kohtlemine kõikjal 
siseturul kahetiste kvaliteedistandardite 
tingimustes, liikmesriikide parem nõuete 
täitmise suutlikkus, tõhusam tooteohutus, 
parem rahvusvaheline koostöö ja uued 
võimalused õiguste kaitseks, eelkõige 
pädevate üksuste esindushagide kaudu. 
Programm peaks toetama tarbijapoliitikat 
teadlikkuse suurendamise ja teadmiste 
kogumise, tarbijaorganisatsioonide ja
tarbijakaitseasutuste suutlikkuse 
suurendamise ja parimate tavade 
vahetamise, koostöövõrkude loomise ja 
turuteabe väljatöötamise, tarbijate jaoks 
siseturu toimimise tõendusbaasi 
tugevdamise, aga ka IT-süsteemide ja 
kommunikatsioonivahendite kaudu.

(40) Mais 2017 viis komisjon läbi liidu 
tarbija- ja turustamisõiguse 
toimivuskontrolli, mis tõi esile vajaduse 
tagada parem eeskirjade täitmine ja 
lihtsustada kahju hüvitamist tarbijatele, kes 
on kannatanud kahju tarbijaõiguse 
rikkumise tõttu. Selle tulemusena võttis 
komisjon aprillis 2018 vastu „Uue 
kokkuleppe tarbijatega“, et tagada muu 
hulgas tarbijate võrdne kohtlemine kõikjal 
siseturul seoses piiriüleste juhtumitega, 
nagu nõuetele mittevastavate toodete 
müümine mootorsõidukite sektoris, 
toodete kahetised kvaliteedistandardid või 
paljude lendude tühistamisest tingitud 
ärasõiduvõimaluseta reisijate probleemid, 
liikmesriikide parem nõuete täitmise 
suutlikkus, tõhusam tooteohutus, parem 
rahvusvaheline koostöö ja uued 
võimalused õiguste kaitseks, eelkõige 
pädevate üksuste esindushagide kaudu. 
Programm peaks toetama tarbijapoliitikat 
teadlikkuse suurendamise ja teadmiste 
kogumise, tarbijaorganisatsioonide ja 
tarbijakaitseasutuste suutlikkuse 
suurendamise ja parimate tavade 
vahetamise, koostöövõrkude loomise ja 
turuteabe väljatöötamise, tarbijate jaoks 
siseturu toimimise tõendusbaasi 
tugevdamise, aga ka IT-süsteemide ja 
kommunikatsioonivahendite kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Varasemate programmide ja 
eelarveridade alusel rakendatud meetmed 
on osutunud asjakohasteks ja need tuleks 
säilitada. Programmi raames võetavate uute 
meetmete eesmärk on eelkõige toetada 
hästitoimivat siseturgu. Selleks et muuta 
programmi rakendamine lihtsamaks ja 
paindlikumaks ning tagada seeläbi 
eesmärkide parem täitmine, tuleks 
meetmete määratlemisel lähtuda üksnes 
üldkategooriatest. Samuti peaks programm 
sisaldama konkurentsivõime valdkonna 
konkreetsete eesmärkidega seotud 
näidismeetmeid või õigusnormidest 
tulenevate meetmete loetelu, näiteks 
standardimise, toiduahela reguleerimise ja 
Euroopa statistika valdkonnas.

(58) Varasemate programmide ja 
eelarveridade alusel rakendatud meetmed 
on osutunud asjakohasteks ja need tuleks 
säilitada. Programmi raames võetavate uute 
meetmete eesmärk on eelkõige toetada 
hästitoimivat siseturgu. Selleks et muuta 
programmi rakendamine lihtsamaks ja 
paindlikumaks ning tagada seeläbi 
eesmärkide parem täitmine, tuleks 
meetmete määratlemisel lähtuda üksnes 
üldkategooriatest. Samuti peaks programm 
sisaldama konkurentsivõime valdkonna 
konkreetsete eesmärkidega seotud 
näidismeetmeid või õigusnormidest 
tulenevate meetmete loetelu, näiteks 
turujärelevalve ja tooteohutuse, tarbijate, 
standardimise, toiduahela reguleerimise ja 
Euroopa statistika valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega luuakse programm
siseturu toimimise ja ettevõtete, 
sealhulgas mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate konkurentsivõime 
parandamiseks ning raamistik Euroopa 
statistika arendamiseks, tegemiseks ja 
levitamiseks määruse (EÜ) nr 223/2009 
artikli 13 tähenduses (edaspidi 
„programm“).

Käesoleva määrusega luuakse ühtse turu 
programm, et tugevdada siseturgu ja 
parandada selle toimimist ettevõtete, 
eelkõige mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate konkurentsivõime 
vallas, standardimist, tarbijakaitset, 
toiduainete tarneahelat ja Euroopa 
statistikat, ning raamistik Euroopa 
statistika arendamiseks, tegemiseks ja 
levitamiseks (edaspidi „programm“).

Or. en
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada siseturu toimimist,
kaitsta kodanikke, tarbijaid ja ettevõtteid, 
eriti mikro-, väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid (VKEsid), ja 
suurendada nende mõjuvõimu, tagades 
liidu õiguse täitmise, hõlbustades 
turulepääsu, kehtestades standardeid ning 
edendades inimeste, loomade ja taimede 
tervist ja loomade heaolu; laiendada 
koostööd nii liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel kui ka liikmesriikide 
pädevate asutuste, komisjoni ja liidu 
detsentraliseeritud asutuste vahel;

(a) parandada siseturu toimimist, 
kaitsta kodanikke, tarbijaid ja ettevõtteid, 
eriti mikro-, väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid (VKEsid), ja 
suurendada nende mõjuvõimu, tagades 
liidu õiguse täitmise, hõlbustades 
turulepääsu, kehtestades standardeid, 
tagades tarbijakaitse ühtlase ja kõrge 
taseme, tõstes teadlikkust ühtset turgu 
käsitlevast liidu õigusest, ning edendades 
inimeste, loomade ja taimede tervist ja 
loomade heaolu; laiendada koostööd nii 
liikmesriikide pädevate asutuste vahel kui 
ka liikmesriikide pädevate asutuste, 
komisjoni ja liidu detsentraliseeritud 
asutuste vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõhustada siseturgu, hõlbustada 
kaubandustõkete ennetamist ja 
kõrvaldamist, töötada välja, rakendada ja 
täita liidu õigusakte kaupade ja teenuste 
siseturu, riigihangete, turujärelevalve, 
äriühinguõiguse, lepinguõiguse ja 
lepinguvälise õiguse, rahapesuvastase 
tegevuse, kapitali vaba liikumise, 
finantsteenuste ja konkurentsi, sealhulgas 
juhtimisvahendite arendamise 
valdkonnas;

(a) tõhustada siseturgu, tehes selleks 
järgmist:

Or. en
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Selgitus

Tehniline kohandus

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 –lõige 2 – punkt a – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) hõlbustada kaubandustõkete 
ennetamist ja kõrvaldamist, töötada välja, 
rakendada ja täita liidu õigusakte 
kaupade ja teenuste siseturu, riigihangete, 
turujärelevalve, äriühinguõiguse, 
lepinguõiguse ja lepinguvälise õiguse, 
rahapesuvastase tegevuse, kapitali vaba 
liikumise, finantsteenuste ja konkurentsi, 
sealhulgas juhtimisvahendite arendamise 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 –lõige 2 – punkt a – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) toetada tõhusat turujärelevalvet ja 
tooteohutust kogu liidus tagamaks, et 
liidu turul tehakse kättesaadavaks üksnes 
ohutud ja nõuetele vastavad tooted, mis 
pakuvad kõrgetasemelist tarbijakaitset, 
sealhulgas internetis müüdavate toodete 
turul.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) suurendada ettevõtete 
konkurentsivõimet, pöörates erilist 
tähelepanu VKEdele ja täiendavuse 
saavutamisele selliste meetmete kaudu, 
millega tagatakse VKEdele mitmesuguses 
vormis toetus, juurdepääs turgudele, sh 
nende rahvusvahelistumine, soodne 
ettevõtluskeskkond, konkurentsivõime 
tööstusharudes, tööstuse moderniseerimine 
ja ettevõtluse edendamine;

(b) suurendada ettevõtete 
konkurentsivõimet, pöörates erilist 
tähelepanu VKEdele ja täiendavuse 
saavutamisele selliste meetmete kaudu, 
millega tagatakse VKEdele mitmesuguses 
vormis toetus, juurdepääs turgudele, sh 
nende rahvusvahelistumine, soodne 
ettevõtluskeskkond, konkurentsivõime 
tööstusharudes, nagu turismisektor, 
tööstuse moderniseerimine ja ettevõtluse 
edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) võimaldavad Euroopa 
standardimist rahastada ja sidusrühmadel 
Euroopa standardite kehtestamises osaleda;

i) võimaldavad Euroopa 
standardimisasutusi rahastada ja 
sidusrühmadel Euroopa standardite 
kehtestamises osaleda;

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) edendavad tarbijate huve ja tagavad 
tarbijakaitse kõrge taseme ja tooteohutuse
selle kaudu, et

(d) edendavad tarbijate huve ja tagavad 
tarbijakaitse ühtlase ja kõrge taseme selle 
kaudu, et

Or. en
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Selgitus

Tooteohutus on viidud uude, artikli 3 lõike 2 punkti a alapunkti ii uue eesmärgi juurde, mis 
käsitleb turujärelevalvet ja tooteohutust.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) suurendatakse tarbijate, ettevõtete 
ja kodanikuühiskonna mõjuvõimu, 
abistatakse ja haritakse neid; tagatakse 
tarbijakaitse kõrge tase, säästev tarbimine
ja tooteohutus, eelkõige toetades pädevaid 
täitevasutusi, tarbijaid esindavaid 
organisatsioone ja koostöömeetmeid; 
tagatakse tarbijatele juurdepääs vaidluste 
lahendamise mehhanismidele ning antakse 
piisavat teavet turgude ja tarbijate kohta;

i) suurendatakse tarbijate, ettevõtete 
ja kodanikuühiskonna mõjuvõimu, 
abistatakse ja haritakse neid; tagatakse 
tarbijakaitse kõrge tase, säästev tarbimine, 
eelkõige toetades pädevaid täitevasutusi, 
tarbijaid esindavaid organisatsioone ja 
koostöömeetmeid, eeskätt olemasolevate 
ja tekkivate tehnoloogiatega seotud 
probleemide lahendamisel; tagatakse
tarbijatele juurdepääs tulemuslikele
vaidluste lahendamise mehhanismidele 
ning antakse piisavat teavet turgude ja 
tarbijate kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) 396 200 000 eurot jooksevhindades 
artikli 3 lõike 2 punkti a alapunktis ii 
osutatud eesmärgi jaoks;

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek luua sihtotstarbeline eelarverida, et rahastada turujärelevalvet, 
tooteohutust ja tüübikinnitust kooskõlas ühtse turu programmi mõjuhinnanguga ning täitmise 
tagamist ja nõuetele vastavust käsitleva määruse mõjuhinnanguga.
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ülejäänud summat kasutatakse 
meetmete rahastamiseks, eelkõige artikli 3 
lõike 2 punkti a alapunktis i ja artikli 3 
lõike 2 punktis c osutatud eesmärgi 
raames, mis on seotud kaupade ja 
teenuste siseturuga, näiteks siseturu 
haldamise vahendite, 
konkurentsipoliitika, vastastikuse 
tunnustamise ja standardimistegevusega.

Or. en

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku täpsustada meetmed, mida rahastatakse rahastamispaketi 
ülejäänud summast.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 nimetatud summat võib 
kasutada programmi rakendamiseks antava 
tehnilise ja haldusabi jaoks, eelkõige 
ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 
auditeerimis- ja hindamistoiminguteks, aga 
ka infotehnoloogiavõrgustike 
kasutamiseks, mis keskenduvad 
infotöötlusele ja -vahetusele, samuti 
infotehnoloogiavahendite kasutamiseks ja 
arendamiseks.

3. Lõikes 1 nimetatud summat võib 
kasutada programmi rakendamiseks antava 
tehnilise ja haldusabi jaoks, eelkõige 
ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 
auditeerimis- ja hindamistoiminguteks, aga 
ka infotehnoloogiavõrgustike 
kasutamiseks, mis keskenduvad 
infotöötlusele ja -vahetusele, samuti 
infotehnoloogiavahendite kasutamiseks ja 
arendamiseks. Tehnilisele ja haldusabile 
eraldatav eelarve ei tohi ületada 5 % 
lõikes 1 osutatud rahastamispaketi 
väärtusest.
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Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek kehtestada programmi tehnilise ja haldusabi jaoks ette nähtud 
rahaeraldisele 5 %-line ülempiir, et tagada, et märkimisväärne osa rahastamispaketist 
kulutatakse programmi eesmärkidega seotud käegakatsutavatele meetmetele.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Rahastamiskõlblikud on artikli 3 
lõike 2 punkti a alapunktis ii osutatud 
konkreetseid eesmärke täitvad järgmised 
meetmed:

(a) turujärelevalveasutuste ja 
liikmesriikide muude asjaomaste asutuste 
vaheline koordineerimine ja koostöö, 
eelkõige liidu toodete nõuetele vastavuse 
võrgustiku kaudu;

(b) selliste IT-vahendite arendamine ja 
haldamine, mille abil vahetatakse 
välispiiridel teavet turujärelevalve ja 
kontrolli kohta;

(c) toetus tooteohutuse ja nõuetele 
vastavusega seotud ühismeetmete ja 
katsete väljatöötamiseks, sealhulgas 
ohtlike toodete, seotud toodete ja 
internetis müüdavate toodete katsetamise 
osas;

(d) koostöö, parimate tavade vahetamine 
ja ühisprojektide korraldamine 
turujärelevalveasutuste ja kolmandate 
riikide asjaomaste asutuste vahel;

(e) turujärelevalvestrateegiate, teadmiste 
ja teabe kogumise, katsetamissuutlikkuse 
ja -vahendite, vastastikuste 
eksperdihinnangute, 
koolitusprogrammide, tehnilise abi ja 
turujärelevalveasutuste suutlikkuse 
suurendamise toetamine;
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(f) meetmed, mis käsitlevad uusi ohutus-
ja majandusriske, mis on seotud 
tootmisahela üleilmastumisega, vahetu 
internetimüügiga ning uuenduste pideva 
ilmnemisega tarbekaupades ja teenustes 
ning

(g) mootorsõidukite 
tüübikinnitusmenetluste ja 
mootorsõidukite nõuetele vastavuse 
kontrollimise hindamine komisjoni poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ettevõtete kasvu ja oskuste 
arendamise ning tööstuse 
ümberkujundamise toetamine tootmis- ja 
teenindussektoris;

(d) ettevõtete kasvu arendamise, 
sealhulgas digi- ja ettevõtlusoskuste ning
digitaal- ja tööstuse ümberkujundamise 
toetamine tootmis- ja teenindussektoris;

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ettevõtete ja kõigi 
majandussektorite konkurentsivõime 
toetamine, innovatsiooni rakendamise ja 
väärtusahela alase koostöö toetamine 
VKEdes, ühendades strateegiliselt 
ökosüsteemid ja klastrid, muu hulgas 
klastrite ühistegevuse algatuse kaudu;

(e) ettevõtete ja kõigi 
majandussektorite konkurentsivõime 
toetamine, VKEde toetamine innovatsiooni 
rakendamisel, eriti uute ärimudelite 
kasutuselevõtmisel, eelkõige mis 
puudutab sotsiaalset ja koostöömajandust, 
ning väärtusahela alase koostöö toetamine 
VKEdes, ühendades strateegiliselt 
ökosüsteemid ja klastrid, muu hulgas 
klastrite ühistegevuse algatuse kaudu;
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Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Rahastamiskõlblikud on artikli 3 
lõike 2 punkti d alapunktis i osutatud 
konkreetseid eesmärke täitvad järgmised 
meetmed:

(a) tarbijate teadlikkuse ja tarbijaõiguste 
alase harituse parandamine ning tarbijate 
suutlikkuse tugevdamine toimetulekuks 
uute väljakutsetega, mis tulenevad 
tehnoloogia arengust ja 
digitaliseerimisest, eelkõige mis puudutab 
haavatavaid tarbijaid;

(b) meetmed, mis tagavad, et kõik tarbijad 
ja kauplejad saavad kasutada kvaliteetset 
vaidluste kohtuvälist lahendamist, 
vaidluste internetipõhist lahendamist ning 
teavet õiguskaitsevõimaluste kohta;

(c) tarbijakaitseseaduste täitmise 
tõhusama tagamise meetmed, sealhulgas 
tulemuslik koordineerimine ja koostöö 
täitmise tagamisega tegelevate riiklike 
asutuste vahel ning täitmise tagamise 
alane koostöö kolmandate riikidega.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juriidilised isikud, kes on asutatud 
kolmandas riigis, mis ei ole programmiga 
ühinenud, võivad osaleda järgmistes 

Komisjon võib lubada juriidilistel isikutel, 
kes on asutatud kolmandas riigis, mis ei ole 
programmiga ühinenud, osaleda järgmistes 
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meetmetes: meetmetes:

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides a ja b osutatud meetmetes 
osalevatel üksustel ei ole õigust saada liidu 
rahalist toetust, välja arvatud juhul, kui see 
on oluline programmi jaoks, eelkõige 
seoses konkurentsivõime ja liidu ettevõtete 
turulepääsu või liidus elavate tarbijate 
kaitsega. Seda erandit ei kohaldata kasumit 
taotlevate üksuste suhtes.

Punktides a ja b osutatud meetmetes 
osalevatel üksustel ei ole õigust saada liidu 
rahalist toetust, eelkõige kui on olemas 
uuendusliku tehnoloogia või oskusteabe 
ülekandmise oht, välja arvatud juhul, kui 
see on oluline programmi jaoks, eelkõige 
seoses konkurentsivõime ja liidu ettevõtete 
turulepääsu või liidus elavate tarbijate 
kaitsega. Seda erandit ei kohaldata kasumit 
taotlevate üksuste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses käesoleva artikli esimese 
lõigu punktiga e on komisjonil õigus võtta 
kooskõlas artikliga 20 vastu delegeeritud 
õigusakte, et kohandada artikli 3 lõike 2 
punkti d alapunktis i osutatud konkreetse 
eesmärgi rakendamiseks võetavate 
meetmete puhul programmi alusel toetust 
saavate üksuste loetelu.

Or. en
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hindamine ja toetuse määramise 
kriteeriumid

Hindamiskomisjon(id)

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandus

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi rakendatakse 
finantsmääruse artiklis 110 osutatud 
tööprogrammi(de) kaudu. Tööprogrammis 
esitatakse vajaduse korral 
segarahastamistoimingute jaoks ette nähtud 
kogusumma.

1. Programmi rakendatakse vastavalt 
finantsmääruse artiklile 110 
tööprogrammi(de) kaudu. Tööprogrammid 
on iga-aastased või mitmeaastased ja 
nendes määratakse eelkõige kindlaks 
taotletavad eesmärgid, eeldatavad 
tulemused, rakendusmeetod ja 
rahastamiskava kogusumma. Samuti 
esitatakse neis üksikasjalik rahastatavate 
meetmete kirjeldus, igale meetmele 
eraldatav ligikaudne summa ja 
rakendamise ligikaudne ajakava. 
Tööprogrammis esitatakse vajaduse korral 
segarahastamistoimingute jaoks ette nähtud 
kogusumma.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi vahehindamine 
toimub siis, kui programmi rakendamise 
kohta on saanud kättesaadavaks piisavalt 
teavet, ent mitte hiljem kui neli aastat 
pärast programmi rakendamise algust.

2. Komisjon koostab hiljemalt [neli 
aastat pärast programmi rakendamise 
algust] programmi vahehinnangu 
aruande, milles kirjeldatakse programmi 
raames toetatavate meetmete eesmärkide 
saavutamist, tulemusi ja mõju, vahendite 
kasutamise tõhusust ja programmi 
lisaväärtust liidu jaoks.

Or. en

Selgitus

Programmile hinnangu andmiseks on vaja suurendada aruandlust: vahehinnang tuleks anda 
hiljemalt 2025. aastaks ja lõpphinnang hiljemalt 2030. aastaks.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Programmi rakendamise lõpul, ent 
mitte hiljem kui neli aastat pärast artiklis 
1 nimetatud ajavahemikku, viib komisjon 
läbi programmi lõpphindamise.

5. Hiljemalt [kolm aastat pärast 
programmi rakendamise lõppu] koostab 
komisjon lõpliku hindamisaruande 
programmi pikemaajalise mõju, meetmete 
jätkusuutlikkuse ja eri tööprogrammide 
koostoime kohta.

Or. en

Selgitus

Programmile hinnangu andmiseks on vaja suurendada aruandlust: vahehinnang tuleks anda 
hiljemalt 2025. aastaks ja lõpphinnang hiljemalt 2030. aastaks.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon edastab hindamiste 
tulemused koos oma tähelepanekutega
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele.

6. Komisjon edastab lõigetes 2 ja 5 
osutatud aruanded Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele ning avalikustab need.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklites 9 ja 17 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile kuni 31. detsembrini 2028.

2. Artiklites 9, 10 ja 17 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile kuni 31. detsembrini 2028.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artiklite 9 ja 17 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
teatavakstegemist esitanud selle suhtes 
vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

6. Artiklite 9, 10 ja 17 alusel vastu 
võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teatavakstegemist esitanud selle 
suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Or. en
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon rakendab programmi 
ning selle meetmete ja tulemustega seotud 
teavitus- ja teabevahetusmeetmeid. 
Programmile eraldatud rahalised vahendid 
peavad ühtlasi aitama kaasa liidu 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele, 
niivõrd kui need on seotud artiklis 3 
osutatud eesmärkidega.

2. Komisjon võtab piisavad meetmed, 
et rakendada teavitus- ja ja 
teabevahetusmeetmeid kasutajasõbralikul 
viisil, et tõsta tarbijate, kodanike, 
ettevõtjate, eelkõige VKEde ja 
haldusasutuste teadlikkust käesoleva 
määruse rahastamisvahendite kaudu 
pakutavatest vahenditest ning selle 
meetmetest ja tulemustest. Programmile 
eraldatud rahalised vahendid peavad 
ühtlasi aitama kaasa liidu poliitiliste 
prioriteetide tutvustamisele, niivõrd kui 
need on seotud artiklis 3 osutatud 
eesmärkidega.

Or. en

Selgitus

Kasutajasõbralike teabevahetusmeetmete tähtsust on vaja rõhutada, et suurendada ELi 
rahastamise nähtavust tarbijate, ettevõtjate ja haldusasutuste huvides.
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SELETUSKIRI

Ühtne turg oli, on ja jääb Euroopa projekti nurgakiviks. 

Ühtne turg on oma eksisteerimise 25 aasta jooksul aidanud saavutada liikmesriikide vahelise 
tiheda integreerituse, mis toob ettevõtjatele, kodanikele ja tarbijatele otsest kasu mitmeti, 
näiteks tagades suurema valiku ja madalamad hinnad konkurentsivõimelisemal turul, reisimis-
ja töövõimalused kogu ELis, ettevõtjate juurdepääsu hiiglaslikule turule ja parema 
tarbijakaitse. Kuid hoolimata üle 3500 meetme vastuvõtmisest ja rakendamisest ei ole ühtse 
turu projekt veel kaugeltki lõpule viidud. Paljud tõkked, nagu lüngad õigusaktides, 
halduskoormus, ELi õiguse ebatõhus rakendamine ja täitmise tagamine, samuti muutuvad 
asjaolud ning esilekerkivad probleemid ja tõkked takistavad jätkuvalt ühtse turu rajamise 
lõpuleviimist.

Euroopa Parlament on kutsunud korduvalt üles ühtse turu haldamise ja tõhususe 
parandamisele ning komisjon on muutnud turu integratsiooni üheks oma põhiprioriteediks.

Komisjon kavandab järgmiseks perioodiks (2021–2027) uut ühtse turu programmi, millega 
tuuakse ühteainsasse ühtsesse raamistikku kokku kuus programmi ja paljud meetmed, mis 
enne olid eraldi. Peamine eesmärk on rakendada mitmesuguseid meetmeid, mis toetavad 
ühtse turu rakendamist laiemas mõttes, parandavad koostoimet ja paindlikkust ning 
kõrvaldavad kattuvused olemasolevates ELi programmides, ning tagada nende meetmete 
täitmine. 

Raportöör kiidab uue ühtse turu programmi üldiselt heaks ning jagab komisjoni seisukohta, et 
hästi toimiva siseturu saavutamiseks on vaja strateegilist ja terviklikku lähenemisviisi.

Samas leiab raportöör, et ettepanekut tuleks järgmistes valdkondades siiski parandada:

Rahastamispakett

Komisjon teeb ettepaneku jagada rahastamispakett nelja eri eesmärgi vahel: ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME), 
tarbijad, toiduahel ja säästev tarbimine ning statistika. Raportöör leiab, et rahastamispakett ei 
ole kõigi ühtse turu probleemide lahendamiseks ning eelkõige selleks, et kohaneda 
digitaalrevolutsiooni ja üleilmastumise kiiresti muutuva keskkonnaga, piisav. 

Raportöör teeb ettepaneku kohandada üldist rahastamispaketti ja kõiki eelarveridu siis, kui 
täpsed summad on Euroopa Parlamendi vahearuandes 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja 
omavahendite kohta ära toodud.

Raportöör teeb ka ettepaneku lisada sihtotstarbeline eelarverida, et rahastada turujärelevalvet, 
tooteohutust ja tüübikinnitust kooskõlas ühtse turu programmi mõjuhinnanguga ning täitmise 
tagamist ja nõuetele vastavust käsitleva määruse mõjuhinnanguga. Samuti on raportööri 
arvates oluline nimetada selgesõnaliselt eesmärgid, millele ülejäänud summa eraldatakse, 
ning kehtestada tehnilisele ja haldusabile ülemmäär.
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Keskendumine turujärelevalvele ja tooteohutusele

Programmi eesmärkide osas on raportöör veendunud, et ühtse turu toimimise parandamine 
sõltub turujärelevalvemeetmete ja tooteohutuse tugevdamisest, kusjuures eritähelepanu tuleb 
pöörata internetis müüdavatele toodetele. Ta rõhutab, et just tulemuslik turujärelevalve võib 
olla määrava tähtsusega, kui tegemist on avalike huvide kaitsega, nagu töötervishoid ja -
ohutus, tarbijakaitse, keskkonnakaitse ja avalik julgeolek, aga ka ettevõtjatele võrdsete 
tingimuste loomisel. Paljudest hiljutistest skandaalidest (nt Dieselgate) nähtub, et ohtlikud ja 
nõuetele mittevastavad tooted on ELi turul endiselt tegelikkus, tõstes esile tõhusama ja 
kooskõlastatuma turujärelevalve vajaduse ELis. Hiljuti heaks kiidetud tüübikinnituse 
määruses ning praegu läbiräägitavas täitmise tagamise ja vastavusmääruses ongi ette nähtud 
raamistik turujärelevalveasutuste, Euroopa institutsioonide ja ettevõtjate vahelise parema 
koostöö edendamiseks. Sellele tuginedes lisab raportöör uue konkreetse eesmärgi, mis on 
seotud turujärelevalve, tooteohutuse ja tüübikinnituse ning nendega seotud meetmetega, 
määrates selleks konkreetse eelarverea.

Tarbijad

Raportööri arvates aitab ühtse turu programm kaasa tingimuste loomisele, mis võimaldaksid 
ELi kodanikel täielikult ühtsest turust kasu saada. Seepärast teeb raportöör ettepaneku lisada 
kooskõlas 2014.–2020. aasta tarbijakaitseprogrammiga viited konkreetsetele meetmetele, 
mille eesmärk on tugevdada tarbijakaitset, suurendada tarbijate võimalusi ja edendada nende 
huve, keskendudes eelkõige uutele võimalustele ja digiteerimisega seotud probleemidele. 

Digitaalne areng 

Raportöör lisab kogu määruse teksti viited digitaalsetele arengusuundadele kõikides 
programmiga hõlmatud valdkondades. Seitse aastat kestev programm peab olema paindlik ja 
piisavalt tulevikku suunatud, et kohaneda pidevalt muutuva keskkonnaga, kus uutel 
tehnoloogiatel on tugev mõju ärimudelitele (nt sotsiaalne ja koostöömajandus), tarbijatele ja 
ELi majandusele tervikuna.

Programmi rakendamine, hindamine ja avalikustamine

Komisjoni ettepanek ei sisalda piisavalt teavet selle kohta, kuidas uut programmi 
rakendatakse. Äärmiselt oluline on võtta vastu ühe- või mitmeaastased tööprogrammid, sest 
tööprogrammides nähakse muu hulgas ette rahastatavad meetmed ja rahaliste vahendite 
eraldamine. 

Hindamise kohta teeb raportöör ettepaneku anda programmile 2030. aastaks kohustuslik 
hinnang, milles pööratakse erilist tähelepanu programmi pikaajalisele mõjule, meetmete 
jätkusuutlikkusele ja eri tööprogrammide vahel saavutatud koostoimele.

Läbipaistvuse ja avalikustamise küsimuses teeb raportöör ettepaneku, et komisjon rakendaks 
teavitamis- ja teabevahetusmeetmeid, et suurendada tarbijate, ettevõtjate (eelkõige VKEde) 
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ning avalike haldusasutuste teadlikkust programmi raames pakutavatest võimalustest.
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