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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 
eelarveridu jaotistes 2 (Ettevõtlus), 12 (Siseturg), 14 (Maksukorraldus ja tolliliit) ning 17 
(Tervise- ja tarbijakaitse);

2. rõhutab komisjoni eelarveprojekti peatükki 02 03 tehtud eraldiste tähtsust ning usub, et 
teavitamise ja tõendamise valdkonna töö parandamisega on võimalik saavutada siseturu 
parem toimimine; on lisaks arvamusel, et eraldiste tegemine eelarvest õigusaktide 
ühtlustamise ja standardite kehtestamise valdkonnale on õigustatud, kuna need vahendid 
hõlbustavad ettevõtete toimimist, muudavad nad konkurentsivõimelisemaks ning samas 
võimaldavad Euroopa tarbijatele ohutumaid tooteid ja teenuseid;

3. tervitab asjaolu, et komisjoni eelarve projekti eelarvereas 12 02 01 on vahendeid pisut 
suurendatud ning peab seda vajalikuks, arvestades kasu, mida annab ühtne turg ELi 
majandusele tervikuna eriti majanduslanguse ajal; kutsub seetõttu komisjoni üles esitama 
ettepanekud, kuidas saaks põhjalikke turuteadmisi, majandusanalüüsi ning asjakohaseid 
vahendeid kasutades lõplikult välja arendada ühtne turg; rõhutab sellega seoses teenuste 
sektori tähtsust Euroopa majandusele ja peab seetõttu teenuste direktiivi1 rakendamist 
peamiseks prioriteediks; palub lisaks komisjonil teha tihedat koostööd liikmesriikidega 
ning kujundada välja lihtsama reguleerimise ja tõhusa probleemide lahendamisega 
halduskultuur; rõhutab, kui tähtis on koolitustegevus, mis aitab ametnikel ja kohtunikel 
ühtse turu eeskirju õigesti üle võtta, rakendada ja jõustada;

4. taunib asjaolu, et eelarvereale 12 02 02 ei ole raha eraldatud; leiab, et SOLVITi võrgustik 
on tõhus tasuta kohtuvälise vaidluste lahendamise mehhanism, mida peaks kõikides 
liikmesriikides toetama komisjoni koolitus- ja edendamistegevus; palub kõikidel 
liikmesriikidel suurendada sellele võrgustikule eraldatavaid inim- ja finantsressursse;
toetab seetõttu ühtse turu abiteenuste osutamise põhimõtet ning selleks ühtse 
juurdepääsuga veebilehe loomist, mis pakuks teavet ja nõuandeid;

5. palub rahastada katseprojekti „Ühtse turu foorum” – iga-aastast üritust, mis toob kokku 
ELi institutsioonid, liikmesriigid ja muud huvigrupid, et siseturu seaduste ülevõtmise, 
kohaldamise ja jõustamise alal võetaks kindlamaid kohustusi, mis looks aluse 
liikmesriikide vahelisele parimate tavade jagamisele; palub lisaks rahastada katseprojekti 
– sõltumatute osapoolte poolt teostatavat uuringut, mis võimaldaks kindlaks teha 20 
põhilist põhjust, mis tekitavad siseturul kodanike ja ettevõtete, eriti VKEde seas 
rahulolematust ja pingeid.

6. peab 2013. aasta tolliprogrammi jaoks eelarvereas 14 04 02 eraldatud summa mõningast 
suurendamist õigustatuks ja piisavaks, et saavutada selle poliitikavaldkonna eesmärke, 
nagu julgeoleku ja välispiiride kaitse tugevdamist, salakaubanduse ja pettuste vastast 

                                               
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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võitlust ning tollisüsteemide tõhususe parandamist; toetab programmi eesmärkide 
saavutamist ja sellel eesmärgil liikmesriikide vahelise koordineerimise ja koostöö 
parandamist, parimate tavade ja oskusteabe vahetuse edendamist ning ELi õiguse 
korrektset kohaldamist;

7. leiab, et eelarvereas 17 02 02 tarbijakaitsele eraldatud summa on õigustatud ja piisav, et 
saavutada ohutute toodete ja teenustega siseturg, kus kõikidel tarbijatel on võrdsed 
õigused; rõhutab ELi, liikmesriikide ja kolmandate riikide, sealhulgas USA, Hiina ja India 
vahelise tiheda koostöö olulisust tõhusamate jõustamismehhanismide väljatöötamiseks, et 
saavutada suurem tarbijate usaldus; palub tungivalt, et komisjon töötaks välja 
teadmistebaasi ja koolitusprogrammid turujärelevalve valdkonnas; samuti leiab, et on 
väga oluline teha ühiseid jõupingutusi tarbijate harimise, eelkõige finantsoskuste alal;

8. rõhutab kui tähtis on tarbijaturgude jälgimine, kusjuures selleks tuleks kasutada 
tulemustabelit koos asjakohaste turu-uuringutega, mis põhinevad andmete kogumisel 
tarbijakäitumise ja nende turgude toimimise kohta; nõuab seetõttu, et käivitataks täiendav 
ettevalmistav tegevus nimega „Järelevalvemeetmed tarbijakaitse valdkonnas”, mis 
võimaldaks praeguste uuringute ja analüüside jätkamist ning täiendavate turu-uuringute 
rahastamist.


