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ETTEPANEKUD

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

1. tunneb heameelt kavandatava mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 üle ja selle üle, 
et see on seotud strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidega; rõhutab siiski, et mitmeaastane 
finantsraamistik ei vasta täielikult sellele, mida Euroopa Parlament oma 8. juuni 2011. 
aasta resolutsioonis1 nõudis; juhib tähelepanu sellele, et isegi kui järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku vahendite summa oleks 2013. aasta tasemest 5% suurem, oleks liidu 
kokkulepitud eesmärkide ja kohustuste ning solidaarsuse põhimõtte täitmiseks võimalik 
anda kõigest piiratud panus;

2. juhib tähelepanu sellele, et mitmeaastase finantsraamistikuga tuleks ette näha vajalikud 
rahalised vahendid ühtse turu akti algatuste elluviimiseks, et paremini ära kasutada 
siseturu potentsiaali ELi tulevase konkurentsivõime ja majanduskasvu tagamisel;

3. rõhutab, et VKEd on Euroopa majanduse selgroog ja et mitmeaastase finantsraamistikuga 
tuleks tugevalt toetada sellist ELi poliitikat, mille eesmärk on parandada VKEde 
juurdepääsu rahastamisele, suurendada nende konkurentsivõimet ning edendada 
ettevõtlust; toetab tugevalt kavandatavat ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime 
programmi, kuid on seisukohal, et programmile määratud rahastamispaketti tuleks veelgi 
suurendada;

4. rõhutab tarbijapoliitika tähtsust kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamisel ELis ja tarbijate 
mõjuvõimu suurendamisel üldisemalt; on seisukohal, et tarbijapoliitika programmile 
aastateks 2014–2020 kavandatud rahalised vahendid on programmi eesmärkide 
saavutamiseks ebapiisavad, ja nõuab, et programmi rahastamispaketti suurendataks 5% 
võrra; 

5. peab väga positiivseks kavandatavat suurte infrastruktuuriprojektide rahastamiseks 
mõeldud Euroopa Ühendamise Rahastut, millega toetatakse energia siseturu ja digitaalse 
ühtse turu loomist, edendades samal ajal kaupade, teenuste ja inimeste vaba liikumist; 
rõhutab, et selle valdkonna rahastamisvajadused on tohutud ning kavandatavate rahaliste 
vahenditega on võimatu neid katta; soovitab seetõttu rohkem tähelepanu pöörata sellistele 
uuenduslikele rahastamismehhanismidele nagu ELi projektivõlakirjad.
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