
PA\938824ET.doc PE513.161v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

2013/XXX(BUD)

10.6.2013

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Saaja: eelarvekomisjon

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve - kõik jaod
(2013/XXX(BUD))

Arvamuse koostaja: Ildikó Gáll-Pelcz



PE513.161v01-00 2/3 PA\938824ET.doc

ET

PA_NonLeg



PA\938824ET.doc 3/3 PE513.161v01-00

ET

ETTEPANEKUD

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

1. tuletab meelde, et hiljutine majanduslangus tõi ühtsel turul esile hulga puudujääke ja 
vastuolusid, millel on olnud ebasoodne mõju tarbijate ja kodanike usaldusele; tunnistab, et 
liit toimib praegu eelarvepiirangute tingimustes; palub kulutada eelarvevahendeid 
paremini ning anda piisavaid rahalisi vahendeid aruka ja jätkusuutliku majanduskasvu 
toetuseks;

2. on veendunud, et tarbijapoliitika on Euroopa Liidu oluline prioriteet ning kõnealuse 
poliitikavaldkonna eelarve peaks seda kajastama; 

3. nõuab tungivalt, et tarbijaprogrammile eraldatavad vahendid oleksid vähemalt 
mitmeaastases finantsraamistikus komisjoni esitatud esialgse rahastamispaketi tasemel (st 
197 000 000 eurot), ja juhib tähelepanu asjaolule, et selle programmi vahenditest vähemalt 
8 miljonit eurot on vaja tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise platvormi mitmekeelse 
liidese jaoks; tuletab meelde, et mitmekeelse liidese suhtes oli olemas kahe 
kaasseadusandja kokkulepe ning see võeti vastu Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2013. 
aasta seadusandliku resolutsiooniga ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist; teeb 
ettepaneku, et tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise platvormi mitmekeelset liidest 
võiks rahastada ka Euroopa ühendamise rahastu programmist;

4. peab ühtse turu foorumit oluliseks ning nõuab selle ettevalmistava tegevuse pikendamist 
aastani 2014 (1 200 000 eurot nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringutena);

5. peab oluliseks luua uus katseprojekt „Mobiilsidevahendite rakendus Your Europe Travel
(YET)”, et anda 24 keeles ühes keskses punktis teavet piiriülestes küsimustes nii ELi kui 
ka riigi tasandil (650 000 eurot kulukohustuste assigneeringuteks ja 350 000 eurot 
maksete assigneeringuteks); projektiga tuleks anda tarbijatele praktilist teavet ja esitada 
kodanikele mõeldud materjale ning keskenduda elulistele piiriülestele olukordadele, 
sealhulgas teave teemadel, nagu reisimine ja viisad, juhised uude riiki kolimiseks, 
tervishoiuteenused ja riikide tarbijakeskused;

6. rõhutab, et SOLVITi võrgustik on osutunud tõhusaks kodanikke puudutavate probleemide 
lahendamisel; kinnitab taas oma toetust ühtse turu vahendeid käsitlevale eelarvereale; 

7. on seisukohal, et reaalmajanduse toetamine peaks olema ELi seisukohast esmatähtis; 
nõuab, et suurendataks VKEde võimet seda rahalist toetust vastu võtta;

8. märgib, et tolliprogrammi rahastamispakett tuleb hoida tasakaalus ning see peaks olema 
vähemalt võrdne komisjoni esialgses ettepanekus ette nähtud 548 080 000 euro suuruse 
summaga; rõhutab, et tuleb kindlustada programmi esialgseid üldeesmärke, et toetada 
tolliliidu toimimist ning tugevdada siseturgu uute konkreetsete eesmärkide ja 
tegevuseesmärkide püstitamisega.


