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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat ehdotukset:

1. panee tyytyväisenä merkille ehdotetun monivuotisen rahoituskehyksen vuosiksi 2014–
2020 ja sen, että se vastaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita; korostaa silti, että 
rahoituskehys ei kuitenkaan vastaa täysin sitä, mitä parlamentti pyysi 8. kesäkuuta 2011 
antamassaan päätöslauselmassa1; korostaa, että unionin sovittujen tavoitteiden 
saavuttamista, unionin sitoumusten täyttymistä ja yhteisvastuullisuuden periaatteen 
noudattamista voidaan edistää vain rajoitetusti, vaikka seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen määrärahatasoa on korotettu viisi prosenttia vuoden 2013 tasoon 
verrattuna;

2. huomauttaa, että monivuotisen rahoituskehyksen olisi mahdollistettava sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketin sisältämien aloitteiden täytäntöönpanon edellyttämä rahoitus, jotta 
voidaan paremmin käyttää sisämarkkinoiden potentiaalia EU:n tulevan kilpailukyvyn ja 
osallistavan ja kestävän talouskasvun turvaamisessa;

3. korostaa, että pk-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka ja että monivuotisessa 
rahoituskehyksessä olisi tuettava voimakkaasti sellaista EU-politiikkaa, jolla pyritään 
parantamaan pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia ja kilpailukykyä sekä edistämään 
yrittäjyyttä; tukee voimakkaasti ehdotettua yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä 
koskevaa ohjelmaa, mutta katsoo, että sille osoitettuja määrärahoja olisi lisättävä 
0,5 prosenttiin monivuotisesta rahoituskehyksestä;

4. korostaa kuluttajapolitiikan merkitystä korkeatasoisen kuluttajansuojan takaamisessa 
EU:ssa ja kuluttajien vaikutusvallan lisäämisessä yleensä; katsoo, että vuosien 2014–2020 
kuluttajaohjelman ehdotetut määrärahat ovat riittämättömät ohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ja pyytääkin lisäämään niitä viidellä prosentilla;

5. toistaa, että on varmistettava riittävä varat yhtenäismarkkinoiden toteuttamiseen, jotka 
palvelevat noin 500 miljoonaa kansalaista ja ovat uskottava ratkaisu talous- ja 
rahoituskriisiin, jossa EU tällä hetkellä elää.

6. panee tyytyväisenä merkille ehdotetun, suurten infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen 
suunnatun Verkkojen Eurooppa -välineen, jolla tuetaan energia-alan ja digitaalisten 
sisämarkkinoiden luomista vahvistamalla samalla tavaroiden, palvelujen ja ihmisten 
vapaata liikkuvuutta ja turvaamalla paremman suojan kuluttajille, jotka siten pääsevät 
avoimemmille ja tarjonnan ja hintojen suhteen kilpaillummille markkinoille; korostaa, että 
tämän alan rahoitustarpeet ovat valtavat eivätkä ehdotetut määrärahat mitenkään voi 
kattaa niitä; esittääkin, että olisi kiinnitettävä enemmän huomiota innovatiivisiin 
rahoitusmekanismeihin kuten EU:n hankejoukkolainoihin.

7. muistuttaa, että tutkimus ja innovointi ovat välttämättömiä vahvojen ja kilpailukykyisten 
yhtenäismarkkinoiden kannalta; kehottaa neuvostoa pitämään tätä politiikan alaa 
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ensisijaisena seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja lisäämään Horisontti 2020 
-ohjelman rahoitusta enintään 100 miljardiin euroon;
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