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ETTEPANEKUD

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

1. märgib, et siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni vastutus eelarvemenetluse raames hõlmab 
jaotisi 2 (Ettevõtlus), 12 (Siseturg), 14 (Maksukorraldus ja tolliliit) ning 17 (Tervise- ja 
tarbijakaitse);

2. rõhutab esialgse eelarveprojekti peatükki 02 03 tehtud eraldiste tähtsust, uskudes, et uute 
õigusloomealaste ja mitteõigusloomealaste meetmete ning ühenduse õiguse parema 
jõustamisega tagatud kaupade siseturu parem toimimine aitab kaasa ettevõtete arengule; 
on samuti seisukohal, et need meetmed soodustavad ettevõtete toimimist ja 
konkurentsivõimet, tagades samas Euroopa kodanikele parema tervise-, ohutuse-, 
keskkonna- ja tarbijakaitse;

3.  tervitab vahendite suurendamist peatükkides 12 01 ja 12 02, kuna peab seda vajalikuks, 
arvestades kasu, mida annab ühtne turg ELi majandusele tervikuna, eriti majanduslanguse 
ajal; kutsub seetõttu komisjoni üles tegema ettepanekud selle kohta, kuidas kõrvaldada 
veel allesjäänud tõkked ühtse turu rakendamisel, et suurendada sellist kasu; rõhutab ühtse 
turu teenuste sektori tähtsust ja peab seetõttu teenuste direktiivi1 rakendamist peamiseks 
prioriteediks; julgustab komisjoni suurendama oma jõupingutusi tõenditel põhineva 
poliitika rakendamiseks, mis põhineb põhjalikel teadmistel turu kohta, majandusanalüüsil 
ning asjakohaste vahendite valikul; palub lisaks komisjonil teha tihedat koostööd 
liikmesriikidega ning kujundada välja lihtsama reguleerimise ja tõhusa probleemide 
lahendamisega halduskultuur; rõhutab sellega seoses töökursuste, ametnike vahetamise ja 
muude koolitustegevuste olulisust, et aidata ametnikel ja kohtunikel ühtse turu reegleid 
õigesti üle võtta, kohaldada ja jõustada; 

4. tervitab Solvit-võrgustiku jaoks 2009. aasta eelarves eraldi eelarverea loomist ning soovib 
selle täiendavat rahastamist 2010. aasta eelarves; kutsub liikmesriike üles suurendama 
sellele võrgustikule, mis on tõhus ja tasuta kohtuväline vaidluste lahendamise 
mehhanism, eraldatud inimressursside ja rahaliste vahendite suurendamist; palub 
komisjonil rahastada endisest rohkem Solvit-võrgustikuga seotud koolitus- ja 
edendamismeetmeid kõigis liikmesriikides; julgustab komisjoni samuti kiirendama ühtse 
turu kohta teavet ja nõu pakkuvate erinevate teenuste ajakohastamist; toetab seetõttu eriti 
ühtse juurdepääsuga veebilehe loomise kaudu ühtse turu alase abi teenuste osutamise 
põhimõtet;

5. peab 2013. aasta tolliprogrammi jaoks peatükki 14 04 kirjendatud summat piisavaks selle 
poliitikavaldkonna eesmärkide, nagu julgeoleku ja välispiiride kaitse tugevdamine, 
saavutamisel, toetades salakaubanduse ja pettuste vastast võitlust ning parandades 
tollisüsteemide tõhusust; rõhutab, et programm aitab kaasa nende eesmärkide 
saavutamisele, parandades liikmesriikide vahelist koordineerimist ja koostööd, edendades 
parimate tavade ja oskusteabe vahetust ning jälgides ühenduse õiguse õiget kohaldamist;

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta 
siseturul (ELT L 376, 27.12.2006, lk 36).
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6. rõhutab tarbijakaitsepoliitika tähtsust peatükis 17 02 siseturu arengul, tagades ohutud 
tooted ja teenused ning võrdsed õigused kõikidele tarbijatele ja ettevõtjatele; rõhutab 
ühenduse, liikmesriikide ja kolmandate riikide, sealhulgas USA ja Hiina vahelise tiheda 
koostöö olulisust tõhusamate jõustamismehhanismide väljatöötamiseks, eesmärgiga 
tagada suurem tarbijate usaldus, eriti majanduslanguse ajal; nõuab, et komisjon töötaks 
välja teadmistebaasi ja koolitusprogrammid turujärelevalve valdkonnas, mis tugevdaks 
olemasolevaid pädevate asutuste vahelisi koostööstruktuure; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekut komisjoni täiendava meetme kohta, millega tugevdatakse Euroopa 
tarbijakeskuseid; peab ühiseid jõupingutusi tarbijate koolituse valdkonnas prioriteediks, 
eriti seoses finantsalase teadlikkusega, sõltumata tarbijate vanusest ja haridustasemest;

7. tunnistab tarbijaturgude jälgimise tähtsust, kasutades tulemustabelit ja seotud 
turuanalüüse, mis põhinevad tarbijakäitumise ja nende turgude toimimise kohta andmete 
kogumisel; nõuab seetõttu täiendavat ettevalmistavat tegevust "tarbijakaitse valdkonna 
meetmete jälgimine", mis võimaldab praeguste uuringute ja analüüside jätkamist ning 
täiendavate turuuuringute rahastamist, parandades seeläbi tarbijaturgude tulemustabeli 
kvaliteeti.
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Budget Line Title Budget 2009 PDB 2010 DB 2010 Difference PDB-DB Rapporteur's 
Amendment

CA PA CA PA CA PA CA PA CA PA
02 03 01 Operation and development of 

the Internal market
15.500.000 17.199.000 16.130.000 19.660.000 14.000.000 18.660.000 -2.130.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
02 03 04 Standardisation and 

approximation of legislation
20.500.000 19.261.250 23.000.000 18.000.000 23.000.000 17.000.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
12 02 01 Implementation and 

development of the internal 
market

7.600.000 7.546.200 8.700.000 7.500.00 8.000.000 6.000.000 -700.000 -1.500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

12 02 02 SOLVIT programme and Single 
Market Assistance Services 
Action plan

800.000 800.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1.000.000 1.000.000

14 01 04 01 Implementation and 
development of the internal 
market – expenditure on 
administrative management

75.000 75.000 140.000 140.000 100.000 100.000 -40.000 -40.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 02 01 Implementation and 
development of the internal 
market

3.000.000 2.700.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000 -500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 04 02 Customs 2013 48.368.000 18.000.000 50.318.000 29.000.000 50.318.000 27.200.000 -1.800.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 03 Programme of Community 
action in the field of consumer 
policy

970.000 970.00 1.000.000 1.000.000 900.000 900.000 -100.000 -100.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 30 Executive Agency for Health 
and Consumers

5.620.000 5.620.000 6.000.000 6.000.000 5.620.000 5.620.000 -380.000 -380.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 02 Community action in the field 
of Consumer policy

19.800.000 16.800.000 19.290.000 19.000.000 19.290.000 17.000.000 -2.000.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 03 Preparatory action - monitoring 
measures in the field of 
consumer policy

2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3.500.000 3.500.000


