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ETTEPANEKUD

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

1. toetab arvamust, et kokkuhoiumeetmete rakendamise ajal ei tohiks ELi piiratud eelarvet 
mitte lihtsalt kärpida, seades sellega ohtu juba võetud kulukohustused, vaid eelarvet tuleks 
targalt kasutada, et ergutada vajalike investeeringute kaudu majanduskasvu ja tugevdada 
ühtse turu toimimist ning aidata Euroopa kodanikke, tarbijaid ja ettevõtteid töökohtade 
loomises ja jätkusuutlikes tegevustes;

2. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on eraldada pidevalt eelarvevahendeid siseturu 
toimimiseks ja selle arendamiseks eelkõige teavitamise, tõendamise ja valdkondliku 
lähendamise küsimustes (eelarveread 02 01 04 04 ja 02 03 01); ootab, et komisjoni 
standardimispakett vastaks parlamendi taotlusele luua integreeritum ELi 
standardimissüsteem ja jätkusuutlikum rahastamissüsteem standardite väljatöötamiseks1;

3. väljendab heameelt siseturu rakendamiseks ja arendamiseks ette nähtud assigneeringute 
vähese suurendamise üle (eelarveread 12 01 04 01 ja 12 02 01) ning komisjoni kavatsuse 
üle teha lõpp turu killustatusele ja likvideerida teenuste liikumist, innovatsiooni ja loovust 
pärssivad tõkked ja takistused, nagu komisjon avaldas oma kauaoodatud teatises „Ühtse 
turu akt. Kaksteist vahendit majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks. 
Üheskoos uue majanduskasvu eest”2;

4. tuletab komisjonile meelde parlamendi resolutsiooni teenuste direktiivi rakendamise 
kohta3, milles parlament nõudis piisavaid assigneeringuid kontaktpunkte tutvustava 
ulatusliku teabekampaania jaoks;

5. palub pidevalt rahastada katseprojekti „Ühtse turu foorum” (eelarverida 12 02 03), mida 
korraldab komisjon koostöös nõukogu eesistujariigiga, ning tuua kokku ELi 
institutsioonide, liikmesriikide, kodanikuühiskonna ja äriorganisatsioonide sidusrühmad, 
et hinnata ühtse turu edasiarendamisel tehtud edusamme, vahetada häid tavasid ning 
käsitleda Euroopa kodanike suuremaid muresid;

6. taunib asjaolu, et programmi SOLVIT ja ühtse turu alase abi teenuste kulukohustusteks ei 
ole raha eraldatud (eelarverida 12 02 02); on seisukohal, et SOLVITi võrgustik on tõhus 
tasuta kohtuvälise vaidluste lahendamise mehhanism, mida peaks kõikides liikmesriikides 
toetama koolitus- ja edendamistegevus;

7. rõhutab vajadust arendada välja koolitusmeetmed ka riikide ja piirkondlike ametiasutuste 
ametnike jaoks, kes tegelevad teenuste kontrollimisega; tuletab meelde, et siseturu 
infosüsteemi (IMI) püsiv edu sõltub ühenduse tasandil tehtavatest piisavatest 
investeeringutest, ja toetab selle laiendamist 2012. aasta lõpuks kõigile ELi tasandil 

                                               
1 Euroopa Parlamendi 21. oktoobri 2010. aasta resolutsioon Euroopa standardimise tuleviku kohta (Ko˛uö nķki 
raport – 2010/2051(INI)).
2 KOM(2011)0206.
3 Euroopa Parlamendi 15. veebruari 2011. aasta resolutsioon teenuste direktiivi 2006/123/EÜ rakendamise kohta 
(Gebhardti raport – 2010/2053(INI)).
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reguleeritavatele kutsealadele;

8. kordab oma üleskutset komisjonile ja liikmesriikidele kaasrahastada täiendavaid ühiseid
turujärelevalve meetmeid1; tunnistab tolli rolli turujärelevalves ning toetab tolliasutuste ja 
turujärelevalveasutuste vahelise koostöö tugevdamist; kutsub liikmesriike üles nägema 
ette vajalikud rahalised vahendid ja inimressursid, et täita oma kohustusi seoses 
programmi „Toll 2013” (eelarveread 14 01 04 02 ja 14 04 02) rakendamisega;

9. peab vajalikuks suurendada liidu tegevuseks tarbijapoliitika valdkonnas (eelarverida 17 02 
02) ette nähtud vahendeid, et tagada käimasolevate uuringute ja turu-uuringute, eriti 
tarbijaturge ja tingimusi käsitleva tulemustabeli järjepidevus; väljendab heameelt 
tarbijapoliitika strateegia ja ühenduse tegevusprogrammi vahekokkuvõtte üle2 ja ootab 
huviga 2011. aasta juuliks kavandatud eraldi hinnangut tarbijate harimise, teavitamise ja 
suutlikkust suurendavate meetmete kohta;

10. võtab teadmiseks Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku tegevust käsitlevas hiljutises 
hinnangus sisalduvad peamised sõnumid, mis puudutavad eelkõige praegu kättesaadavate 
ressursside piiratust ning tulevikku kavandatud tulemuspõhiseid stiimuleid; toetab 
jätkuvalt tarbijakaitsealase koostöö võrgustikku, hoolimata sellest, et peatselt alustatakse 
asjaomase võrgustiku tulemuslikkuse hindamist.

                                               
1 Euroopa Parlamendi 8. märtsi 2011. aasta resolutsioon üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamise ning 
turujärelevalve kohta (Schaldemose raport – 2010/2085(INI)); vt ka Euroopa Parlamendi 6. aprilli 2011. aasta 
resolutsiooni ühtse turu kohta Euroopa kodanikele lõiget 33 (Correia de Campose raport – 2010/2278).
2 25. märtsil 2011. vastuvõetud komisjoni talituste töödokument (SEK(2011)414).


