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 ET 

ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni vastutusvaldkonda kuuluvad 

eelarvemenetluses eelarveread jaotistes 2 (Siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd), 14 

(Maksukorraldus ja tolliliit) ning 33 (Õigus- ja tarbijaküsimused); 

2. rõhutab, et ühtne turg on üks Euroopa suurimaid saavutusi, mis on võimaldanud inimeste, 

kaupade, teenuste ja kapitali vabamat liikumist liidus, suurendanud alates 1990. aastast 

liidu sisemajanduse koguprodukti 1,7 % ja loonud 3,6 miljonit töökohta, ning on seetõttu 

seisukohal, et ühtse turu väljakujundamine peab olema üks 2019. aasta eelarve prioriteete, 

sest ühtne turg on keskse tähtsusega liidu kujundamisel konkurentsivõimelisemaks ja 

dünaamilisemaks teadmistepõhiseks majandusruumiks, mis tooks kasu nii tema 

kodanikele kui ka ettevõtjatele; rõhutab sellega seoses, et liit tuleb teha 

konkurentsivõimelisemaks, ning nõuab eelarveeraldisi, et toetada tegevuse 

ümberkujundamist digitaalse maailmaga kohanemiseks; 

3. tuletab meelde, et hästi toimiv ja tugev tarbijakeskkond on keskne tegur ühtse turu 

väljakujundamisel ja majanduskasvu soodustamisel kogu Euroopas, ning toonitab, et 

liidu õigusaktid tarbijakaitse valdkonnas on taganud kodanikele ja ettevõtjatele 

prognoositavuse ja õiguskindluse, mis on vajalik paljudes valdkondades, nagu reisijate 

õigused, tarbijate õigused ning võitlus ebaausate kaubandustavade ja ebaõiglaste 

lepingutingimuste vastu; 

4. märgib samas, et liidu turgudel leidub endiselt ebaturvalisi ja nõuetele mittevastavaid 

tooteid, mis on tulnud ilmsiks mitmes hiljutises skandaalis, ning toonitab seetõttu 

vajadust eraldada vahendeid tõhusamaks ja kooskõlastatumaks turujärelevalveks ning 

tarbijate turvalisust tagavateks meetmeteks; 

5. tunneb heameelt asjaolu üle, et Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projektis (edaspidi 

„eelarveprojekt 2019“) on võetud nõuetekohaselt arvesse siseturu- ja 

tarbijakaitsekomisjoni prioriteete sellistes valdkondades nagu tolliliidu toimimine, 

tarbijakaitse, konkurentsivõime ning kaupade ja teenuste siseturg, ning selleks on 

eraldatud piisavad eelarvevahendid kulukohustuste assigneeringutena, ja kutsub nõukogu 

üles neid assigneeringuid kinnitama; 

6. rõhutab, et ühtse turu poliitika peaks olema eelarve parema kasutamise soodustamisel 

esmatähtis ning maksekohustuste täitmiseks tuleks muudes valdkondades leida 

samaväärseid kokkuhoiuvõimalusi; 

7. tunneb heameelt kulukohustuste assigneeringute suurendamise üle tolliliidu 

moderniseerimise eesmärgil, millega toetatakse liidu tolliseadustiku (edaspidi 

„tolliseadustik“) rakendamist ja elektrooniliste tollisüsteemide arendamist, kuna 

tolliseadustiku täielik ja ühtne rakendamine on esmatähtis, et paremini kaitsta 

kodanikke ja liidu finantshuve, ning e-toll kujutab endast järgnevatel aastatel siseturu 

parema toimimise tagamisel olulist proovikivi; rõhutab ühtlasi, et tollimenetluste 

lihtsustamine ja tollisüsteemide tõhus jõustamine on pettuste vastu võitlemise ja 
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konkurentsi edendamise seisukohalt väga olulised; 

8. rõhutab, et liidu kodanike tarbijakaitse probleemid ei ole kadunud, eelkõige seoses 

digitaalmajanduse ja piiriülese jaekaubanduse arendamisega liidus, ning kahetseb 

seetõttu, et tarbijapoliitika programmi jaoks 2019. aasta eelarveprojektis ette nähtud 

assigneeringuid ei ole piisavad; nõuab seetõttu tarbijapoliitika tegevusprogrammi 

piisavat rahastamist, et viia lõpule Euroopa tõelise digitaalse ühtse turu rakendamine, 

tagada tarbijate, eelkõige kaitsetumate tarbijate kõrgetasemeline kaitse ning tagada, et 

uute tarbijakaitsepoliitika väljakutsetega tegeldakse asjakohaselt;  

9. rõhutab, kui olulised on siseturu haldamise vahendid, millega tagatakse mitte ainult 

liidu eeskirjade nõuetekohane kohaldamine, vaid ka tarbijate ja ettevõtjate parem 

teavitamine ja toetamine, ning soovitab, et komisjon toetaks teadlikkuse suurendamise 

programme seoses nende õiguste ja asjakohaste meetmetega nende õiguste rikkumiste 

korral; nõuab seetõttu asjaomase eelarverea 02 03 04 suurendamist, et tagada ühtse turu 

ja konkreetselt teabe- ja tugiteenuste parem toimimine; 

10. märgib, et 91,6 % kodanikest ja ettevõtjatest ei ole Euroopa tasandi teabe- või 

tugiteenustest teadlikud1, ning on seisukohal, et tarbijate ja ettevõtjate teadlikkus 

eelkõige sellistest teabe- ja tugivahenditest nagu portaal „Teie Euroopa“ ning Euroopa 

tarbijakeskuste võrgustik on väga oluline ja teadlikkuse parandamiseks on vaja teha 

märkimisväärseid pingutusi, loodab seetõttu näha rahaliste eraldiste märkimisväärset 

suurenemist; 

11. märgib, et liidu institutsioonid on juba jõudnud mitteametlikule kokkuleppele komisjoni 

ettepaneku üle võtta vastu määrus, millega luuakse ühtne digivärav teabe ja menetluste 

ning abi- ja probleemilahendamisteenuste pakkumiseks, ning eeldab, et digivärava 

ettevalmistamiseks eraldatakse piisavalt rahalisi vahendeid juba 2019. aastal; 

12. tuletab seoses sellega, et 3. detsembril 2018. aastal jõustub Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus (EL) 2018/3022, komisjonile meelde tema kohustust viia 2020. aasta 

märtsiks ellu määruse kohaldamisala laiendamise põhjalik teostatavuse analüüs seoses 

eesmärgiga hõlmata sellesse täielikult autoriõigusega kaitstud elektrooniliselt 

osutatavad teenused, sealhulgas audiovisuaalteenused, ning nõuab selleks piisavate 

rahaliste vahendite eraldamist juba 2019. aastal; 

13. tuletab meelde, et ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate programm (COSME) on tähtis vahend, mis aitab edendada 

ettevõtluskultuuri, toetada olemasolevaid väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid 

(VKEd) ja tagada nende konkurentsivõime, jätkusuutlikkus ja kasv, aidata neil 

                                                 
1  2017. aasta andmed pärinevad ELis piiriüleselt tegutsevate ettevõtjate teabe- ja 

tugivajaduste uuringust, sh puuduste ja kulude analüüsist (Study on information and 

assistance needs of businesses operating cross-border within the EU, including gap and cost 

analysis), lk 30. 
2  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. veebruari 2018. aasta määrus (EL) 2018/302, mis 

käsitleb siseturul toimuvat põhjendamatut asukohapõhist tõkestust ja muul viisil 

diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse 

määrusi (EÜ) nr 2006/2004 ja (EL) 2017/2394 ning direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 60 I/1, 

2.3.2018, lk 1). 
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digitaaltehnoloogiale üle minna ning edendada teadmusühiskonna arendamist, ning 

loodab, et COSME maksete assigneeringute vähendamine 2019. aasta eelarveprojektis 

tuleneb ainult tasumata summade üksikasjalikust arvutamisest komisjoni poolt, kuna on 

väga oluline vältida kitsaskohti ja puudujääke COSME programmi meetmete maksete 

osas; 

14. tunneb heameelt eelarverea 02 02 01 „Ettevõtluse edendamine ning liidu ettevõtete 

konkurentsivõime ja turulepääsu parandamine“ kulukohustuste assigneeringute 

suurendamise üle 2019. aasta eelarve projektis, kuid on endiselt mures kavandatud 

maksete assigneeringute taseme üle, sest rahastamisele juurdepääsu parandamine 

VKEde jaoks on jätkuvalt siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni prioriteet 2019. aasta 

eelarves; 

15. tunneb heameelt 2019. aasta eelarveprojekti eelarverea 33 04 01 „Tarbijahuvide kaitse 

ning tarbijate ohutuse ja teavitamise parandamine“ assigneeringute suurenemise üle; 

rõhutab, et keskmise tarbija hariduse ja teadlikkuse parandamine on digitaalsel ühtsel 

turul äärmiselt oluline; nõuab, et tugevdataks ühtse turu vahendeid, millega 

suurendatakse teadlikkust siseturueeskirjadest; rõhutab, et raha eraldamist SOLVITile, 

Euroopa tarbijakeskuste võrgustikule ja FIN-NETile tuleb jätkata; 

16. rõhutab standardite tähtsust liidu turu konkurentsivõime jaoks; tuletab meelde, et 

Euroopa standardiorganisatsioonide tegevuse jaoks on vaja piisavat rahalist toetust; 

17. palub rahastada kõiki siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni toetatavaid katseprojekte, eriti 

neid, mis käsitlevad võimalike ebaõiglaste tarbijaprofiilide koostamist ja hindade 

korrigeerimist lennuettevõtjate poolt (millega uuritakse, kas lennuettevõtjad kasutavad 

piletihindade korrigeerimise eesmärgil nn tarbijaprofiilide koostamist), veebi 

juurdepääsetavuse nõuete vaikimisi kohaldamist veebi loomevahendite ja -platvormide 

puhul (millega ergutatakse ja toetatakse Euroopa standardi EN 301 549 V1.1.2 

asjakohaste juurdepääsunõuete kasutuselevõttu, andes toetusi äriühingutele) ja ühtsel 

turul müüdavate toodete väidetavate kvaliteedierinevuste hindamist (millega 

arendatakse edasi asjakohaseid tarbija- ja turu-uuringuid seoses kaupade väidetava 

kahetise kvaliteediga ühtsel turul); 

18. kutsub komisjoni üles tagama katseprojektiga „Ühtsel turul müüdavate toodete 

väidetavate kvaliteedierinevuste hindamine“ seoses siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 

liikmete tihe kaasatus kõigi selle katseprojektiga seotud tegevuste planeerimisse ja 

järelevalvesse ning kordab, et komisjoni liikmetel peaks olema oluline osa üldsuse 

teavitamisel lõpparuande tulemustest; 

19. rõhutab, et kõik siseturuprogrammid tuleb siduda Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 2016/6791. 

 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) nr 2016/679 

füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning 

direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), ELT L 

119, 4.5.2016, lk 1. 
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