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ETTEPANEKUD
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni
ettepanekusse järgmised ettepanekud:
1. tuletab meelde, et ühtne turg on oluline ja prioriteetne majanduskasvu edendav
poliitikavaldkond; on arvamusel, et piisavate eelarvevahenditega kindlustatud tugevam ja
integreeritud ühtne turg on oluline, et aidata Euroopa Liit kriisist välja;
2. on arvamusel, et tarbijapoliitika on ELi peamine prioriteet; rõhutab, et sellele
poliitikavaldkonnale tuleks ette näha kohane eelarve, ning on veendunud, et seda tuleks
kasutada tarbijate usalduse suurendamiseks läbipaistvama ühtse turu vastu, tõhustades
tarbijaohutust, parandades teadmisi ning kohandades tarbijate õigusi ja tarbijapoliitikat
ühiskonnas ja majanduses toimuvate muutustega;
3. nõuab piisavaid rahalisi vahendeid, mille eesmärk on toetada aruka ja püsiva
majanduskasvu ning tööhõive strateegiat;
4. rõhutab, kui oluline on tagada tasakaalustatud rahastamispakett, et toetada tolliliidu
toimimist ning võidelda pettuste vastu ja tagada finantssektori taastumine omavahendite
osas;
5. tunnistab ühtse turu foorumi rahastamise tähtsust ning nõuab selle ettevalmistava meetme
pikendamist 2015. aastani; kutsub komisjoni üles esitama ettepanekut teiseses õiguses
sätestatud õigusliku aluse kohta, mis tagaks ühtse turu foorumi jätkumise pärast 2015.
aastat;
6. rõhutab, kui oluline on edendada võrgustikku SOLVIT ja kui tähtis on, et liikmesriigid
eraldaksid sellele piisavalt rahalisi vahendeid, kuna selle kaudu on nii ELi kodanikel kui
ka ettevõtetel võimalik saada kasulikku nõu mitmes valdkonnas, nagu ettevõtte
käivitamine, viisa- ja elamisõigus, kaubandus ja teenused, peretoetused jpm;
7.

nõuab tungivalt, et komisjon viiks parlamendi kurssi katseprojekti „Mobiilsidevahendite
rakendus „Your Europe Travel”” rakendamise hetkeseisuga; rõhutab, kui oluline on
suurendada tarbijate teadlikkust niisugustest teenustest; tunneb suurt heameelt Euroopa
tarbijakeskuste võrgustiku varasemate meetmete üle selles valdkonnas; juhib tähelepanu
asjaolule, et see rakendus tuleks lülitada alalisse ELi tasandi kampaaniasse, et tõsta
teadlikkust tarbijate õigustest ja huvidest; soovitab eraldada rahalisi vahendeid
teostatavusuuringu positiivse tulemuse korral;

8. juhib tähelepanu asjaolule, et 2015. aastal tuleb tagada programmi COSME ja Euroopa
ettevõtlusvõrgustiku piisav rahastamine, et võtta eelkõige arvesse VKEde probleeme
seoses ELi majanduslike ja rahaliste piirangutega;
9. väljendab heameelt suurema valmiduse üle rahastada VKEde puhul senisest enam
innovatsiooni eelarverealt 02 04 02 03, kuna on veendunud, et VKEdel on oluline roll
ajakohastamisel, majanduskasvus ja tööhõives, ning tunneb heameelt programmi Horisont
2020 lisatud vahendi üle, mis on VKEdele mõeldud uuenduslik ettevõtte- ja turupõhine
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lähenemisviis VKEde innovatsioonitegevuse toetamiseks ja millel on positiivne mõju
majandusele;
10. nõuab uue katseprojekti „VKEde koolitamine tarbijate õiguste valdkonnas digitaalajastul”
rahastamist; rõhutab, et see peaks aitama VKEdel järgida tarbijakaitse valdkonna
õigusakte veebikeskkonnas; rõhutab, et uuringutest selgub, et paljudel VKEdel puuduvad
vajalikud teadmised riiklikku õigusse ülevõetud asjaomastest ELi õigusaktidest; on
arvamusel, et eeskirjade parem järgimine vähendaks tarbijate probleeme ning oleks
kasulik kauplejatele, kuna hoiaks ära probleemid õiguskaitseasutustega;
11. toonitab, et standardid on konkurentsivõime aspektist oluline töövahend ettevõtjate ning
eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks, kelle osalemine
standardimisprotsessis on ELi tehnoloogilise progressi seisukohalt ülioluline; peab
seetõttu oluliseks rahastada nõuetekohaselt algatusi, mille eesmärk on toetada CENi,
Ceneleci ja ETSI standardimisalast tegevust;
12. tuletab meelde vajadust rahastada vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi
mitmekeelset vahendit; rõhutab, et see mitmekeelne vahend kiideti heaks Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise
lahendamise kohta (tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise määrus)1; toonitab, et
kogu ELis hästi toimivad vaidluste veebipõhise lahendamise süsteemid ergutavad tarbijaid
leidma ühtsel turul toodete ja teenuste ostmisel tekkivatele probleemidele lahendusi ning
hoogustavad ostude sooritamist internetis, eelkõige ostmist teistes liikmesriikides
asuvatelt kauplejatelt ; tuletab meelde, et mahukam interneti- ja piiriülene kaubandus ELis
pakub ettevõtetele uusi võimalusi ja aitab hoogustada majanduskasvu;

1

ELT L 165, 18.6.2013, lk 1.
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