
 

AD\1103532FI.docx  PE584.233v02-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019  

 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 
 

2016/2047(BUD) 

6.9.2016 

LAUSUNTO 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta 

budjettivaliokunnalle 

esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi 

varainhoitovuodeksi 2017 

(2016/2047(BUD)) 

Valmistelija: Liisa Jaakonsaari 



 

PE584.233v02-00 2/5 AD\1103532FI.docx 

FI 

PA_NonLeg 



 

AD\1103532FI.docx 3/5 PE584.233v02-00 

 FI 

EHDOTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. toteaa, että sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan (IMCO) vastuu 

talousarviomenettelyssä kattaa budjettikohtia osastoissa 2 (sisämarkkinat, teollisuus, 

yrittäjyys ja pk-yritykset), 14 (verotus ja tulliliitto) ja 33 (oikeusasiat ja kuluttajansuoja); 

2. korostaa, että vahvistetut ja hyvin toimivat sisämarkkinat ovat perustavan tärkeät, jotta 

unioni kykenee selviytymään häiriöistä; korostaa, että unionin talousarviosta on tuettava 

kiertotalouteen sekä osallistaviin, saavutettaviin, monimuotoisiin ja kilpailukykyisiin 

digitaalisiin sisämarkkinoihin siirtymistä; 

3. painottaa sellaisen vahvan kuluttajapolitiikan merkitystä, jolla vahvistetaan kuluttajien 

turvallisuutta ja tietoisuutta ja mukautetaan kuluttajien oikeuksia yhteiskunnan, 

teknologian ja talouden muutoksiin, joita ovat esimerkiksi big data, esineiden internet, 

kiertotalous, niin kutsuttu jakamistalous sekä sähköinen kaupankäynti; muistuttaa tässä 

yhteydessä myös kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen ja valistuksen sekä 

tuoteturvallisuuden ja markkinavalvonnan tärkeydestä sisämarkkinoilla, myös 

digitaalisilla sisämarkkinoilla; tähdentää, että kuluttajapolitiikan uusiin haasteisiin olisi 

vastattava osoittamalla tarkoitukseen riittävät määrärahat; 

4. panee tyytyväisenä merkille, että useimmat sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan 

tärkeimmistä painopisteistä sisämarkkinoiden, tulliliiton ja kuluttajansuojan alalla on 

otettu vuoden 2017 talousarviomenettelyssä asianmukaisesti huomioon ja niihin on 

osoitettu riittävät määrärahat; 

5. huomauttaa, että COSME-ohjelma on yrittäjyyttä ja investointeja kasvuun ja työllisyyteen 

tukeva keskeinen väline, ja toteaa tyytyväisenä, että sen rahoitus on asetettu etusijalle;  

6. on kuitenkin huolissaan, että määrärahoja vähennettiin COSME-ohjelmaa koskevalta 

momentilta 02 02 02 (Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) rahoituksen saannin 

parantaminen pääoma- ja velkajärjestelyin), sillä pk-yrityksillä ja mikroyrityksillä on 

edelleen vaikeuksia saada riittävästi rahoitusta; katsoo, että tehokas rahoituskehys, jossa 

riskipääoman saatavuutta on lisätty ja jossa sovelletaan täysimääräisesti ”pienet ensin” -

periaatetta, edistää tutkimusta, innovointia, kiertotalouden liiketoimintamallien 

käyttöönottoa sekä pk-yritysten ja mikroyritysten laajentumista ja kansainvälistymistä, 

jolloin voidaan puolestaan lisätä kilpailukykyä, tukea kasvua ja luoda työpaikkoja; 

7. korostaa, että on syytä huolehtia Yritys-Eurooppa-verkoston rahoituksen riittävyydestä 

vuonna 2017, jotta voidaan vahvistaa pk-yritysten kasvua ja auttaa niitä selviämään 

sisämarkkinoille ja maailmanmarkkinoille pääsyyn liittyvistä haasteista; 

8. muistuttaa, että verkkovälitteisen riidanratkaisun monikielinen väline tarvitsee rahoitusta; 

korostaa, että hyvin toimivat verkkovälitteiset riidanratkaisujärjestelmät voivat lisätä 

kuluttajien luottamusta ja vahvistaa sähköistä kaupankäyntiä rajojen yli;  
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9. on tyytyväinen tulliliiton uudistamiseen osoitettuihin varoihin, joilla tuetaan unionin 

tullikoodeksin oikea-aikaista täytäntöönpanoa ja sähköisten tullijärjestelmien kehittämistä 

ja jotka tarjoavat tehokkaat välineet petosten torjuntaan ja varmistavat sekä 

kuluttajansuojan että reilun kilpailun; pitää kuitenkin valitettavana neuvoston kantaa 

momentin 14 02 01 (Tulliliiton toiminnan ja uudistamisen tukeminen) määrärahoihin, sillä 

se saattaa vaarantaa tulliliiton uudistamiseen tarkoitettujen keskeisten välineiden riittävän 

rahoituksen; 

10. kannattaa sisämarkkinafoorumin rahoittamisen jatkamista, sillä se on tärkeä väline 

luotaessa eurooppalaisille yrityksille parempia markkinaolosuhteita, ja aikoo tarkkailla 

tilannetta varmistaakseen, että foorumille myönnetään asianmukainen rahoitus momentilta 

02 02 01;  

11. tähdentää standardoinnin merkitystä sisämarkkinoille, sillä sen avulla varmistetaan 

tuotteiden ja palvelujen yhteentoimivuus ja vahvistetaan yritysten kilpailukykyä; korostaa, 

että standardit olisi laadittava markkinalähtöisellä, avoimella ja osallistavalla tavalla, jotta 

pk-yritysten olisi helppo panna ne täytäntöön, ja kuluttajien ja sidosryhmien olisi 

osallistuttava prosessiin; on tyytyväinen, että vuoden 2017 talousarviosta tuetaan edelleen 

työtä, jolla taataan Euroopan standardointikomitean (CEN), Euroopan sähkötekniikan 

standardointikomitean (CENELEC) ja Euroopan telealan standardointilaitoksen (ETSI) 

toteuttamien standardointitoimien rahoituksen kestävyys sekä tehokkuus ja vaikuttavuus; 

12. pitää myönteisenä rahoituksen osoittamista sisämarkkinoiden hallintovälineisiin, kuten 

SOLVITiin; muistuttaa, että on tärkeää vahvistaa ja virtaviivaistaa pk-yrityksiä koskevia 

olemassa olevia välineitä, jotta niiden kansainvälistyminen olisi yksinkertaisempaa; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita painottamaan enemmän tuoteyhteyspisteiden ja 

keskitettyjen yhteyspisteiden virtaviivaistamista ja parantamista; katsoo, että on 

toteutettava niin ikään lisää toimia, joilla varmistetaan, että nämä välineet toimivat hyvin 

yhteen, ja optimoidaan rahoituksen lisäarvo; kannattaa yhden kaikenkattavan digitaalisen 

portaalin aloitetta; 

13. pyytää rahoitusta uuteen pilottihankkeeseen ”Rajatylittävän verkkokaupan dynaaminen 

kehittäminen tehokkailla paketinjakeluratkaisuilla”, jotta voitaisiin kerätä tietoa hyvistä 

käytännöistä paketinjakelun alalla, pilottihankkeeseen ”Algoritmeja koskeva 

valistusaloite”, jonka tavoitteena on lisätä algoritmien avoimuutta ja valistusta 

kansalaisten ja demokratioidemme hyväksi ja myötävaikuttaa digitaalisten 

sisämarkkinoiden kehittämiseen, sekä pilottihankkeeseen ”Verkkosisällön 

saavutettavuusvaatimusten soveltaminen oletusarvoisesti verkkosivuntekovälineissä 

ja -alustoissa (verkkosisällön oletusarvoinen saavutettavuus)”, jolla edistetään ja tuetaan 

eurooppalaisen standardin saavutettavuusvaatimusten käyttöönottoa. 
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