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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

mis käsitleb aastaaruannet ühtse turu juhtimise kohta 2017. aasta Euroopa poolaasta 

raames 

(2016/2248(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse oma 25. veebruari 2016. aasta resolutsiooni ühtse turu juhtimise kohta 

2016. aasta Euroopa poolaasta raames1 ja komisjoni 27. aprillil 2016. aastal vastu võetud 

järelmeetmeid, 

– võttes arvesse oma 11. märtsi 2015. aasta resolutsiooni ühtse turu juhtimise kohta 

2015. aasta Euroopa poolaasta raames2 ja komisjoni 3. juunil 2015. aastal vastu võetud 

järelmeetmeid, 

– võttes arvesse oma 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni ühtse turu juhtimise kohta 

Euroopa 2014. aasta poolaasta raames3 ja komisjoni 28. mail 2014. aastal vastu võetud 

järelmeetmeid, 

– võttes arvesse oma 7. veebruari 2013. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile ühtse 

turu juhtimise kohta4 ja komisjoni 8. mail 2013. aastal vastu võetud järelmeetmeid, 

– võttes arvesse oma 26. mai 2016. aasta resolutsiooni ühtse turu strateegia kohta5, 

– võttes arvesse oma 26. mai 2016. aasta resolutsiooni mittetariifsete tõkete kohta ühtsel 

turul6, 

– võttes arvesse komisjoni 26. novembri 2015. aasta teatist „2016. aasta majanduskasvu 

analüüs. Majanduse elavnemise toetamine ja majandusliku lähenemise edendamine“ 

(COM(2015)0690), 

– võttes arvesse komisjoni 16. novembri 2016. aasta teatist 2017. aasta majanduskasvu 

analüüsi kohta (COM(2016)0725), 

– võttes arvesse komisjoni 28. oktoobri 2015. aasta teatist „Ühtse turu täiustamine: rohkem 

võimalusi inimestele ja ettevõtetele“ (COM(2015)0550) ning aruannet ühtse turu 

integratsiooni ja konkurentsivõime kohta ELis ja selle liikmesriikides (SWD(2015)0203), 

– võttes arvesse komisjoni 6. mai 2015. aasta teatist „Euroopa digitaalse ühtse turu 

strateegia“ (COM(2015)0192), 

– võttes arvesse komisjoni 8. juuni 2012. aasta teatist „Ühtse turu parem juhtimine“ 

(COM(2012)0259), 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0060. 
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0069. 
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0130. 
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0054, Schwabi raport. 
5 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0237, Comi raport. 
6 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0236, Daltoni raport. 
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– võttes arvesse komisjoni 2015. aasta oktoobris ajakohastatud 8. juuni 2012. aasta teatist 

teenuste direktiivi rakendamise kohta (COM(2012)0261), 

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellimusel 2014. aasta septembris 

valminud uuringut „Ühtse turu Euroopa mõõtme puudumise hind“, 

– võttes arvesse komisjoni 21. oktoobri 2015. aasta teatist majandus- ja rahaliidu 

lõpuleviimiseks võetavate meetmete kohta (COM(2015)0600), 

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellimusel 2014. aasta septembris 

valminud uuringut „Näitajad, mille järgi hinnata ühtse turu toimimist – Euroopa poolaasta 

ühtse turu samba rajamine“, 

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellimusel 2014. aasta septembris 

valminud uuringut „Siseturu ja tarbijakaitse panus majanduskasvu“, 

– võttes arvesse veebis avaldatava ühtse turu tulemustabeli 2016. aasta juuli väljaannet, 

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 17.–18. märtsi 2016. aasta järeldusi, 

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 28. juuni 2016. aasta järeldusi, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 1 riikide parlamentide rolli 

kohta Euroopa Liidus, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 2 subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A8-0016/2017), 

A. arvestades, et süvendatuma ja õiglasema ühtse turu saavutamine on hädavajalik uute 

töökohtade loomiseks, tootlikkuse suurendamiseks ning atraktiivse investeerimis- ja 

innovatsioonikeskkonna, aga ka tarbijasõbraliku keskkonna tagamiseks; 

B. arvestades, et see eeldab uute sihtide seadmist kogu Euroopas, sealhulgas ühtse turu 

erinevate strateegiate ja eelkõige digitaalse ühtse turu strateegia õigeaegset lõpuleviimist 

ja rakendamist; 

C. arvestades, et uute sihtide seadmisel tuleb arvestada ka Brexiti mõju, muu hulgas kaupade 

ja teenuste vabale liikumisele, asutamisvabadusele, tolliliidule ja siseturu õigustikule 

üldiselt; 

D. arvestades, et pärast majanduskriisi, mis sai alguse aastal 2008, on ELis endiselt 

stagnatsiooniperiood, majandus taastub aeglaselt ning tööpuudus ja sotsiaalne kaitsetus 

on suur; arvestades positiivse tähelepanekuna, et 2016. aasta majanduskasvu analüüsi 

juhtlause oli „majanduse elavnemise toetamine ja majandusliku lähenemise 

edendamine“; 

E. arvestades, et 2017. aasta majanduskasvu analüüsis tuletatakse meelde, et tuleb saavutada 
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kaasav majanduse elavdamine, kus võetakse arvesse ühtse turu sotsiaalset mõõdet, ning 

arvestades, et lisaks toonitatakse selles, et Euroopa peab investeerima jõuliselt oma 

noortesse ja tööotsijatesse ning idufirmadesse ja VKEdesse; 

F. arvestades, et majanduse elavdamisele vaatamata on tööpuudus paljudes kohtades 

Euroopas endiselt üleliia suur ning arvestades, et pikaajaline suur tööpuudus halvendab 

sotsiaalset olukorda paljudes liikmesriikides; 

G. arvestades, et Euroopa poolaasta eesmärk on majandus- ja eelarvepoliitika tihedam 

koordineerimine kogu ELis, et suurendada stabiilsust, edendada majanduskasvu ja 

tööhõivet ning tugevdada konkurentsivõimet kooskõlas eesmärgiga tagada sotsiaalne 

õiglus ja kaitsta kõige haavatavamaid ühiskonnaliikmeid; arvestades, et seda eesmärki ei 

ole saavutatud; 

H. arvestades, et ühtne turg on ELi üks nurgakive ja üks selle peamisi saavutusi; arvestades, 

et edukaks majanduskasvu soodustamiseks ja majanduse stabiliseerimiseks peab Euroopa 

poolaasta hõlmama ka ühtset turgu ja poliitikameetmeid selle lõpuleviimiseks; 

Euroopa poolaasta ühtse turu samba tugevdamine 

1. kordab, et ühtne turg on üks ELi aluseid ning liikmesriikide majanduse ja Euroopa 

projekti kui terviku selgroog; märgib, et ühtne turg on endiselt killustunud ja seda ei 

rakendata piisavalt ning selle majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõive potentsiaal on 

suur; toonitab, et ühtsel turul on oluline roll selles, et EL toetaks edukalt oma majanduse 

elavnemist, edendaks majanduslikku lähenemist ja toetaks oma noortesse ja tööotsijatesse 

ning idufirmadesse ja VKEdesse investeerimist; kutsub komisjoni üles tagama ühtse turu 

lõpuleviimine kõigi mõõtmete, sh kaupade, teenuste, kapitali, tööjõu, energia, transpordi 

ja digitaalsektori osas; 

2. kordab oma nõudmist luua Euroopa poolaasta raames tugev sotsiaalse mõõtmega ühtse 

turu sammas, mis hõlmaks süsteemi, mille raames tehtaks korrapäraselt järelevalvet ja 

tuvastataks riigipõhiseid ühtse turu tõkkeid, mida liikmesriikides viimasel ajal sageli 

kehtestatakse ja millel on suurem mõju, sagedus ja kohaldamisala; nõuab ühtse turu 

integratsiooni ja liidusisese konkurentsivõime põhjalikku hindamist; rõhutab, et ühtse 

turu integratsiooni hindamisest peaks saama majanduse juhtimise raamistiku lahutamatu 

osa; 

3. tuletab meelde, et Euroopa poolaasta võeti kasutusele aastal 2010 eesmärgiga tagada, et 

liikmesriigid arutaksid oma majandus- ja eelarvekavasid oma ELi partneritega 

konkreetsel ajal kogu aasta jooksul, mis võimaldaks neil teha üksteise kavade kohta 

märkusi ja jälgida ühiselt edusamme; rõhutab, kui oluline on keskenduda jätkuvalt 

sotsiaalvaldkonna tulemustele ning ülespoole suunatud majandusliku ja sotsiaalse 

lähenemise edendamisele; 

4. rõhutab, et ühtse turu sammas Euroopa poolaasta raames peaks aitama tuvastada 

majanduskasvu ja töökohtade loomise peamisi valdkondi kõigi ühtse turu mõõtmete 

puhul; rõhutab lisaks, et seda peaks kasutama ka võrdlusalusena struktuurireformi 

kohustuse võtmisel liikmesriikides; 

5. rõhutab, et Euroopa poolaasta raames loodav ühtse turu sammas võimaldaks korrapäraselt 
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hinnata ühtse turu juhtimist siseriiklike õigusaktide süstemaatilise kontrollimise ja 

andmete analüüsimise vahendite abil, et avastada rikkumisi, parandada ühtse turu 

õigusaktide järelevalvet, võimaldada institutsioonidel vajaliku teabe abil kujundada 

ümber, rakendada, kohaldada ja jõustada ühtse turu õigusraamistikku ning saavutada 

konkreetsed tulemused kodanike jaoks; 

6. väljendab heameelt komisjoni püüdluste üle tagada üleilmastumisest ja tehnilistest 

muutustest saadavate eeliste õiglane jaotus ühiskonna eri rühmade, eriti noorte vahel; 

nõuab kõigil tasanditel teadlikkuse tõstmist poliitika ja reformide mõju kohta tulude 

jaotusele ning võrdsuse, õigluse ja kaasatuse tagamisele; 

7. on veendunud, et siseriiklike meetmete või rakendamiste puhul võib varajane sekkumine 

olla tõhusam ja anda paremaid tulemusi kui rikkumismenetlused; rõhutab siiski, et kui 

varajane sekkumine ei anna tulemusi, peab komisjon kasutama kõiki võimalikke 

meetmeid, sealhulgas rikkumismenetlusi, et tagada ühtset turgu käsitlevate õigusaktide 

täielik rakendamine; 

8. kordab oma üleskutset, et komisjon võtaks täielikult arvesse 21. sajandi väärilise ELi 

ühtse turu rajamise peamisi kasvuvaldkondi ja töökohtade loomise valdkondi, mille 

komisjon on juba varem kindlaks määranud ja mida on veelgi täpsustatud 2014. aasta 

septembris ilmunud uuringus „Ühtse turu Euroopa mõõtme puudumise hind“ ning mis 

hõlmavad teenuseid, digitaalset ühtset turgu ja eelkõige e-kaubandust, tarbijaõigustikku, 

riigihankeid ja kontsessioone ning kaupade vaba liikumist; 

9. nõuab tungivalt, et komisjon jälgiks riigipõhiste soovituste kaudu süstemaatiliselt ühtse 

turu eeskirjade rakendamist ja jõustamist, eelkõige juhul, kui kõnealused eeskirjad 

annavad panuse struktuurireformidesse, ning tuletab sellega seoses meelde, kui oluline 

on komisjoni uus lähenemisviis, milles rõhutatakse sotsiaalset õiglust; kutsub komisjoni 

üles andma iga-aastase majanduskasvu analüüsi paketi raames parlamendile aru 

liikmesriikide edusammudest ühtse turu toimimise ning toodete, kaupade ja teenuste 

turgude integreerimisega seotud riigipõhiste soovituste rakendamisel; 

10. tuletab meelde, et riigipõhistes soovitustes välja toodud peamiste reformide üldine 

elluviimine on mõnes valdkonnas endiselt pettumust valmistav ning riigiti erinev; kutsub 

liikmesriike üles kiirendama riigipõhiste soovitustega kooskõlas olevate reformide 

heakskiitmist ning nende asjakohast järjestamist ja elluviimist, et suurendada 

kasvupotentsiaali ja edendada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust; 

11. on veendunud, et riikide parlamentide vastutust riigipõhiste soovituste eest tuleb 

tugevdada; ergutab liikmesriike andma komisjonile võimaluse tutvustada riigipõhiseid 

soovitusi liikmesriikide parlamentides; kutsub lisaks liikmesriike üles rakendama 

riigipõhiseid soovitusi; kordab oma palvet, et komisjon annaks pädevale 

parlamendikomisjonile aru meetmetest, mis on võetud riigipõhiste soovituste 

rakendamisel edusammude tagamiseks, ning seni saavutatud edusammudest; 

12. kutsub konkurentsivõime nõukogu üles aktiivselt osalema riigipõhiste soovituste 

liikmesriikidepoolse rakendamise järelevalves ja nende soovituste koostamises; 

13. rõhutab, et Euroopa investeerimiskava eesmärkide seas on tarbetute tõkete kõrvaldamine, 

innovatsiooni suurendamine ja ühtse turu süvendamine, soodustades seejuures 
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inimkapitali ja sotsiaaltaristusse investeerimist; 

14. rõhutab, et investeerimiskeskkonna parandamine tähendab ühtse turu tugevdamist, 

tagades õigusliku reguleerimise suurema prognoositavuse ja tugevdades ELis võrdseid 

võimalusi ning kõrvaldades investeeringutelt tarbetud tõkked nii ELis kui ka väljaspool 

ELi; tuletab meelde, et jätkusuutlikud investeeringud eeldavad tugevat ja ettearvatavat 

ärikeskkonda; märgib, et nagu on ette nähud ühtse turu strateegias, on ELi tasandil 

käivitatud mitmeid töösuundi, näiteks energialiit ja digitaalne ühtne turg, ning leiab, et 

nende ELi jõupingutustega peaksid kaasnema jõupingutused liikmesriikide tasandil; 

15. tuletab meelde, et euroala uus soovituste kogum sisaldab reforme, mille eesmärk on 

tagada avatud ja konkurentsivõimelised toodete ja teenuste turud; tuletab meelde ka seda, 

et riigisisene ja piiriülene innovatsioon ja konkurents on ühtse turu toimimise seisukohalt 

keskse tähtsusega, ning usub, et liidu õigusaktidega peaks püüdma seda tagada; 

16. toetab komisjoni üleskutset liikmesriikidele mitmekordistada pingutusi, mis on suunatud 

majanduspoliitika kolmele komponendile, ning keskenduda seda tehes kaasavama 

majanduskasvu nimel sotsiaalsele õiglusele; 

17. jagab komisjoni seisukohta, et ühtse turuga ühtivad lähenemispüüdlused peavad 

põhinema elukestva õppe strateegiate parimatel tavadel, tõhusatel meetmetel, mis aitavad 

töötutel uuesti siseneda tööturule, ning tänapäevasel ja kaasaval sotsiaalkaitse- ja 

haridussüsteemil; 

Ühtse turu potentsiaali kasutamine peamistes kasvuvaldkondades 

18. rõhutab, et vaatamata tariifsete tõkete kaotamisele ühtsel turul, on endiselt olemas tohutu 

hulk tarbetuid mittetariifseid tõkkeid; rõhutab, et ühtse turu tugevdamine nõuab 

kiireloomulisi meetmeid nii ELi kui ka riiklikul tasandil, et need tarbetud mittetariifsed 

tõkked kõrvaldada nii, et see oleks kooskõlas sotsiaal-, tarbija- ja keskkonnanormide 

edendamisega, ja suurendada konkurentsi ning luua majanduskasvu ja töökohti; toonitab, 

et liikmesriikide-poolset protektsionismi ja diskrimineerivaid meetmeid ei tohiks lubada; 

tuletab meelde oma nõudmist, et komisjon esitaks 2016. aastal põhjaliku ülevaate ühtsel 

turul esinevatest mittetariifsetest tõketest ja analüüsi nende kõrvaldamise vahendite 

kohta, eristades selgelt mittetariifseid tõkkeid ja õigusnorme liikmesriigi õiguspäraste 

avaliku poliitika eesmärkide proportsionaalseks rakendamiseks, ning esitaks 

kaugeleulatuva ettepaneku kõnealuste mittetariifsete tõkete võimalikult kiire 

kõrvaldamise kohta, et vabastada ühtse turu seni kasutamata potentsiaal; 

19. rõhutab, et kõige enam valmistavad muret teenuste vaba osutamisega seotud tõkked, sest 

need takistavad eelkõige piiriülest tegevust väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel, 

kes on ELi majanduse arengu liikumapanev jõud; juhib tähelepanu asjaolule, et 

ebaproportsionaalsed haldusnõuded, kontrollid ja karistused võivad kahandada ühtse turu 

saavutusi; 

20. rõhutab ühtse turu strateegiat ja selle sihipäraseid meetmeid, mille eesmärk peaks olema 

luua võimalusi tarbijatele, spetsialistidele ja ettevõtetele, eriti VKEdele edendada ja 

võimaldada ajakohastamist ja innovatsiooni, mida Euroopa vajab, ning tagada tarbijatele 

ja ettevõtetele igapäevaselt kasu toovad praktilised tulemused; nõuab tungivalt, et 

komisjon ja liikmesriigid tagaksid parimad võimalikud tingimused jagamismajanduse 
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arenemiseks ja edenemiseks; toonitab, et jagamismajandusel on majanduskasvu ja 

tarbijate valiku seisukohalt tohutu potentsiaal; 

21. kutsub liikmesriike üles viima ellu reforme ja poliitikaid, millega lihtsustatakse uue 

tehnoloogia levikut ja tagatakse sellest tulenevate eeliste levik suurema hulga ettevõtjate 

vahel; kutsub komisjoni üles esitama koheselt 2017. aasta majanduskasvu analüüsis 

osutatud konkreetsed ettepanekud, mis on seotud ühtse turu eeskirjade jõustamise ning 

meetmetega äriteenuste valdkonnas, sh lihtsustades teenuste piiriülest osutamist ja lihtsa, 

kaasaegse ning pettuskindla käibemaksusüsteemi loomist; 

22. väljendab heameelt 2017. aasta majanduskasvu analüüsis esitatud komisjoni teate üle, et 

käib töö ühtse ELi lubade andmise raamistiku loomiseks, mida kohaldatakse otseselt 

piiriülese mõõtmega suurprojektidele või suurtele investeerimisplatvormidele, mis on 

riiklikult kaasrahastatavad; 

23. palub komisjonil tagada, et ELi riigihanke-eeskirju rakendataks õigeaegselt ning et 

eelkõige võetaks kasutusele e-hanked ja uued sätted, millega soodustatakse lepingute 

osadesse jagamist, mis on äärmiselt tähtis innovatsiooni ja konkurentsi edendamiseks 

ning VKEde toetamiseks hanketurgudel; 

24. rõhutab seoses teenuste ühtse turuga selget vajadust parandada piiriülest teenuste 

pakkumist, säilitades samas nende teenuste kõrge kvaliteedi; võtab teadmiseks komisjoni 

ettepaneku Euroopa teenuste kaardi ja ühtlustatud teatise vormi kohta; ergutab komisjoni 

hindama turu arengut ja võtta vajaduse korral meetmeid seoses äri- ja ehitusteenuse 

osutajatele esitatavate kindlustusnõuetega; 

25. märgib, et rohkem kui 5500 kutseala puhul kogu Euroopas nõutakse erikvalifikatsiooni 

või konkreetset kutsenimetust, ning tervitab sellega seoses reguleeritud kutsealade 

vastastikust hindamist, mille viib läbi komisjon koos liikmesriikidega; 

26. kutsub komisjoni üles tegutsema otsustavalt liikmesriikide protektsionismi vastu; on 

seisukohal, et liikmesriigid peaksid hoiduma diskrimineerivatest meetmetest, nagu 

kaubandus- ja maksuseadused, mis mõjutavad ainult kindlaid sektoreid või ärimudeleid, 

mis moonutavad konkurentsi, muutes välisettevõtjate jaoks teatavates liikmesriikides 

tegevuse alustamise keeruliseks, mis kujutab endast siseturu põhimõtete selget rikkumist; 

27. loodab, et seoses kaupade ühtse turuga teeb komisjon ettepaneku vaadata läbi vastastikuse 

tunnustamise määrus, mis peaks tagama, et äriühingutel on tegelik õigus lasta ELis 

vabasse ringlusse tooteid, mida mõnes liikmesriigis seaduslikult turustatakse; rõhutab, et 

liikmesriigid ei kohalda ega järgi nõuetekohaselt vastastikuse tunnustamise põhimõtet, 

mistõttu keskenduvad ettevõtjad sageli äritegevuse asemel puuduliku rakendamisega 

seotud raskustega toimetulemisele; 

28. palub komisjonil esitada oma visioon ühtse ja järjepideva Euroopa standardimissüsteemi 

kohta, mis kohandub muutuva keskkonnaga, toetab mitmeid poliitikameetmeid ning toob 

kasu tarbijatele ja ettevõtjatele; rõhutab, et Euroopa standardid võetakse sageli vastu kogu 

maailmas, mis toob kasu nii koostalitusvõime ja ohutuse, kulude vähendamise ning 

äriühingute väärtusahelasse ja kaubandusse integreerimise hõlbustamise seisukohast kui 

ka suurendab tööstusharu mõjukust rahvusvaheliseks muutmise kaudu; 
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29. on seisukohal, et digitaalse ühtse turu edendamine on oluline, et stimuleerida 

majanduskasvu, luua kvaliteetseid töökohti, edendada ELi turul vajalikku innovatsiooni, 

säilitada Euroopa majanduse ülemaailmne konkurentsivõime ning tuua kasu nii 

ettevõtjatele kui ka tarbijatele; kutsub liikmesriike üles tegema digitaalse ühtse turu 

rakendamisel igakülgset koostööd; 

Ühtse turu juhtimise tugevdamine 

30. kordab oma üleskutset, et komisjon töötaks ühtse turu paremaks juhtimiseks välja 

analüüsivahendite kogumi, sealhulgas sotsiaalsed näitajad, millega mõõta 

nõuetekohasemalt selle tulemuslikkust Euroopa poolaasta ühtse turu samba raames; on 

veendunud, et selline analüüsivahend annaks kasulikke andmeid riigipõhiste soovituste, 

iga-aastase majanduskasvu analüüsi, liikmesriikidele mõeldud Euroopa Ülemkogu 

suuniste ning riiklike tegevuskavade jaoks, mis on koostatud ühtse turu suuniste 

rakendamiseks; 

31. nõuab ühtse turu juhtimise raamistiku jõustamist ning ühtse turu eeskirjade korrektse, 

õigeaegse ja tulemusliku rakendamise ja kohaldamise järelevalve ja hindamise 

tugevdamist; palub liikmesriikidel tõhustada ühtse turu juhtimise vahendite rakendamist 

ja kasutada paremini iga liikmesriigi kohta kättesaadavaid siseturu tulemustabeli andmeid 

ning suurendada edusamme poliitikavaldkonna tulemuste seisukohast; 

32. on endiselt arvamusel, et on vajalik määrata kindlaks terviklik mõõtmissüsteem, mis 

ühendaks eri metoodikaid, nagu koondnäitajaid, süstemaatilist näitajate komplekti ja 

valdkondlikke vahendeid, et mõõta ühtse turu toimimist eesmärgiga liita see Euroopa 

poolaastaga; palub komisjonil ühtse turu süvendamise mõõtmiseks ja hoogustamiseks 

peamistes prioriteetsetes valdkondades kaaluda põhinäitaja ja sellega seotud eesmärgi 

kindlaksmääramist ühtse turu integreerimise vallas; 

33. kordab oma üleskutset, et komisjon võtaks vajaduse korral kasutusele kvantitatiivsed 

eesmärgid tarbetu halduskoormuse vähendamiseks Euroopa tasandil; palub kaaluda neid 

kvantitatiivseid eesmärke komisjoni uues halduskoormuse vähendamist käsitlevas 

algatuses; 

34. usub, et liikmesriigid peavad rohkem pingutama, et ajakohastada oma haldusasutusi, 

pakkudes kodanikele ja ettevõtjatele suuremas ulatuses ja paremini juurdepääsetavaid 

digitaalseid teenuseid, ning et lihtsustada haldusasutuste piiriülest koostööd ja 

koostegutsemisvõimet; 

35. palub komisjoni, et igale seadusandlikule algatusele eelneks põhjalik mõjuhindamine, 

milles võetakse arvesse õigusakti mõju ärikeskkonnale kõigis liikmesriikides ja 

hinnatakse hoolikalt projekti kulude ja eesmärkide õiget tasakaalu kogu ELi jaoks; 

36. kutsub komisjoni üles rakendama rangelt oma meetmeid aruka jõustamise ja eeskirju 

järgiva käitumise valdkonnas, et parandada olukorda, kus kõik võimalused, mida ühtne 

turg paberil pakub, ei ole praegu veel reaalsed, sest ELi õigust ei ole täielikult rakendatud 

ja jõustatud; 

37. palub komisjonil tugevdada turujärelevalve mehhanismi, et avastada ohtlikud ja nõuetele 

mittevastavad tooted ja eemaldada need ühtselt turult; nõuab taas, et nõukogu võtaks 
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viivitamata vastu tooteohutuse ja turujärelevalve paketi; 

38. tervitab ja ootab suure huviga komisjoni algatust luua ühtne digivärav, et arendada edasi 

ja täiustada olemasolevaid vahendeid ja teenuseid, nagu ühtsed kontaktpunktid, toote 

kontaktpunktid, ehitusvaldkonna toodete kontaktpunktid, portaal „Teie Euroopa“ ja 

SOLVIT, kasutajasõbralikul viisil nii kodanike kui ka ettevõtjate heaks; 

39. tunnistab komisjoni algatatud ELi lauskontrolli meetmete positiivset rolli, et tõhustada 

jõustamistegevust kooskõlastatud kontrollimeetmete kaudu, tuvastamaks tarbijaõiguse 

rikkumisi veebikeskkonnas; 

40. tunnistab, kui tähtsad on parema õigusloome põhimõtted ning õigusloome kvaliteedi ja 

tulemuslikkuse programmi algatus, millega tagatakse kehtivate ja tulevaste õigusaktide 

suurem sidusus, kuid samal ajal säilitatakse regulatiivse tegevuse suveräänsus ning 

vajadus selle turvalisuse ja prognoositavuse järele; 

41. rõhutab, kui tähtis on komisjoni abi ja koostöö liikmesriikidega ühtset turgu käsitlevate 

õigusaktide parema ülevõtmise, rakendamise ja kohaldamise valdkonnas; rõhutab sellega 

seoses vajadust täiendavate meetmete järele riiklikul tasandil, sealhulgas eesmärgiga 

vähendada halduskoormust ja vältida täiendavate nõuete lisandumist direktiivide 

siseriiklikku õigusesse ülevõtmisel (ülereguleerimine), näiteks maksutõkkeid piiriüleste 

investeeringute puhul; 

42. rõhutab, et ühtne turg peaks jätkuvalt toimima kõikide osalejate – ELi kodanike, eelkõige 

üliõpilaste, spetsialistide ja ettevõtjate, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 

jaoks kõikides liikmesriikides, kes peaksid olema ka edaspidi alalises dialoogis ning 

võtma endale kohustuse hinnata, mis toimib ja mis mitte ning mil viisil tuleks ühtse turu 

poliitikat tulevikus välja töötada; rõhutab sellega seoses rolli, mis on ühtse turu foorumil, 

mida korraldab igal aastal komisjon koostöös kohalike partneritega, nagu riiklikud 

asutused, kodanikuühiskonna sidusrühmad, sotsiaalpartnerid, kaubanduskojad ja 

ettevõtjate ühendused; 

° 

° ° 

43. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, 

Euroopa Ülemkogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 
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SELETUSKIRI 

 

Sissejuhatus 

Ühtne turg on üks Euroopa pöördelise tähtsusega saavutusi. Viimase 50 aasta jooksul on 

Euroopa ühtne turg, mis hõlmab 500 miljonit inimest, loonud mastaabisäästu Euroopa 

ettevõtjatele, kes on tugevdanud tööstuslikku konkurentsivõimet, ja loonud uusi 

ettevõtlusvõimalusi ja töökohti ning pakkunud tarbijatele madalamate hindade juures laiemat 

valikut, võimaldades inimestel elada, töötada ja õppida kõikjal, kus nad soovivad. Ühtne turg 

on rohkem kui mis tahes muu Euroopa poliitika kaasa aidanud ELi ettevõtjate paremale 

lõimumisele, tagades neile rahvusvahelised väärtusahelad ja seega ülemaailmse 

konkurentsivõime. 

Euroopa Liidu muutuv keskkond on pidev väljakutse, millega on ühtsel turul vaja kohanduda. 

Mõõdukas majanduse elavnemine, mis on seotud ebaühtlaste majanduslike tulemuste, 

sotsiaalsete tingimustega ja reformi rakendamisega, sunnib meid looma poliitikameetmeid, 

millega tõhustada majanduse elavnemist ja edendada majanduslikku lähenemist parimatele 

selles valdkonnas. 

Euroopa majanduse tootlikkust ja konkurentsivõimet takistavad toodete ja teenuste turul 

tuvastatud ebapiisavad investeeringud ja tõkked. Ettevõtjad tunnevad sageli, et neid piiravad 

aegunud ja liiga koormavad õigusaktid. 

Samal ajal pakuvad innovatsioon ja üleilmsed väärtusahelad märkimisväärseid uusi võimalusi. 

Digitehnoloogia on muutnud paljusid tööstussektoreid, tuues kaasa tõhusama tootmise ning 

uusi innovatiivseid ärimudeleid. Tootmine ja teenused ühendatakse üha enam arukatesse ja 

keskkonnasäästlikesse äripakkumistesse, mis tagab klientidele suurema lisaväärtuse. See 

innovatsioon aga esitab väljakutse ka traditsioonilistele ärimudelitele ning tarbijate ja 

ettevõtjate vahelisele suhetele. 

Euroopa majandusmudeli täiustamine ja konkurentsivõime taastamine nõuab riigi rahanduse, 

struktuurireformide ja suunatud investeeringute terviklikku ühendamist. Majanduse elavdamise 

viimine jätkusuutlikule rajale ja lähendamise protsessi taaselustamine on saavutatav ainult siis, 

kui kõik ELi institutsioonid ja liikmesriigid koos tegutsevad. See eeldab Euroopa Parlamendi 

ja riikide parlamentide, sotsiaalpartnerite, riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste ning 

laiemalt kodanikuühiskonna tihedat kaasamist. 

Investeerimiskava, mille eesmärk on mobiliseerida täiendavaid investeeringuid kolme aasta 

jooksul vähemalt 315 miljardi euro ulatuses ning viia investeeringud tagasi jätkusuutlikule 

kriisieelsele tasemele, on nüüd kasutusvalmis. Kava eesmärgiiks on stimuleerida investeeringute 

rahastamist, eemaldada tõkked, suurendada innovatsiooni ja süvendada ühtset turgu. Nende 

eesmärkide täitmises etendavad keskset osa liikmesriigid. 

See on siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni viies raport ühtse turu juhtimise kohta ning kuulub 

parlamendi kolmest raportist koosnevasse paketti, milles käsitletakse 2017. aasta Euroopa 

poolaastat. See keskendub eelkõige komisjoni majanduspoliitika koordineerimise iga-aastasele 

tsüklile – Euroopa poolaastale – koos komisjoni iga-aastase majanduskasvu analüüsi, 

häiremehhanismi aruande, ühise tööhõivearuande eelnõu ja euroala soovituste avaldamisega, et 

võimaldada euroala ja ELi majanduse juhtimise riiklike mõõtmete paremat lõimimist 2017. 
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aasta tsüklis.  

Raportöör on jaganud raporti kolme ossa: esimeses osas käsitletakse Euroopa poolaasta ühtse 

turu samba tugevdamist; teises osas arutletakse selle üle, kuidas ühtse turu potentsiaali saab ära 

kasutada majanduskasvu peamistes valdkondades; ning viimane osa on pühendatud ühtse turu 

juhtimise tugevdamisele. 

Euroopa poolaasta ühtse turu samba tugevdamine 

Kooskõlas varasemate siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportitega ühtse turu juhtimise kohta 

Euroopa poolaasta raames leiab raportöör, et on tähtis korrata parlamendi ammust nõudmist 

luua Euroopa poolaasta raames tõeline ühtse turu sammas koos süsteemiga korrapärase 

järelevalve, riigipõhiste ühtse turu tõkete tuvastamise ning ühtse turu integratsiooni ja 

konkurentsivõime hindamise jaoks. 

Ühtse turu sammas Euroopa poolaasta raames peaks aitama tuvastada majanduskasvu ja 

töökohtade loomise edendamise ja hõlbustamise peamisi valdkondi ning seda peaks kasutama 

ka võrdlusalusena struktuurireformi kohustuse võtmisel liikmesriikides. Selle abil saaks ühtse 

turu juhtimist korrapäraselt hinnata, võimaldades institutsioonidel vajaliku teabe alusel 

kujundada ümber, rakendada, kohaldada ja jõustada ühtse turu õigusraamistikku, andes 

kodanikele konkreetseid tulemusi. Sellega seoses peaks komisjon riigipõhiste soovituste kaudu 

süstemaatiliselt jälgima ühtse turu eeskirjade rakendamist ja jõustamist, eelkõige juhul, kui 

kõnealused eeskirjad annavad panuse struktuurireformidesse. 

Lõpuks tuletab raportöör meelde, et Euroopa investeerimiskava eesmärkide seas on tõkete 

kõrvaldamine, innovatsiooni suurendamine ja ühtse turu süvendamine. Seoses sellega rõhutab 

raportöör, et investeerimiskeskkonna parandamine tähendab ühtse turu tugevdamist, tagades 

õigusliku reguleerimise suurema prognoositavuse ja tugevdades ELis võrdseid võimalusi ning 

kõrvaldades investeeringutelt tõkked nii ELis kui ka väljaspool ELi.  

Ühtse turu potentsiaali kasutamine peamistes kasvuvaldkondades 

Vaadates majanduskasvu peamisi valdkondi, kus ühtse turu potentsiaali ei kasutata, tuletab 

raportöör meelde, et hoolimata tariifsete tõkete kaotamisest ühtsel turul, on endiselt olemas 

tohutu hulk erinevaid mittetariifseid tõkkeid, ning on seisukohal, et ühtse turu tugevdamiseks 

on vaja kiireloomulisi meetmeid nii ELi kui ka siseriiklikul tasandil, et kõrvaldada need 

mittetariifsed tõkked. Seda teemat käsitleti põhjalikult Daltoni raportis ühtse turu mittetariifsete 

tõkete kohta. 

Lisaks tervitab raportöör 2015. aasta ühtse turu strateegiat pealkirjaga „Ühtse turu täiustamine: 

rohkem võimalusi inimestele ja ettevõtetele“. Ühtse turu strateegia oli Comi raporti teema, kus 

rõhutati ka strateegia selliste sihipäraste meetmete olulisust, mille eesmärk on luua võimalusi 

tarbijatele, spetsialistidele ja ettevõtetele, edendada ja võimaldada ajakohastamist ja 

innovatsiooni, mida Euroopa vajab, ning tagada tarbijatele ja ettevõtetele igapäevaselt kasu 

toovad praktilised tulemused. 

Seoses majanduskasvu peamiste valdkondadega vaatleb raportöör esmalt teenuste ühtset turgu. 

Kuna on olemas selge vajadus parandada piiriülest teenuste osutamist ELis, leiab raportöör, et 

selle eesmärgi saavutamisele peaksid aitama kaasa mitmed komisjoni algatused asjaomases 

valdkonnas, näiteks ettepanek teenuste kaardi ja ühtlustatud teatise vormi kohta ning komisjoni 
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kavatsus võtta meetmeid seoses äri- ja ehitusteenuse osutajatele esitatavate kindlustusnõuetega. 

Samuti on vaja tegelda rohkem kui 5500 sellise kutsealaga kogu Euroopas, mis eeldavad 

erikvalifikatsiooni või konkreetset kutsenimetust. 

Seoses kaupade ühtse turuga ootab raportöör komisjonilt ettepanekut vaadata läbi vastastikuse 

tunnustamise määrus, mis peaks tagama, et äriühingutel on tegelik õigus lasta ELis vabasse 

ringlusse tooteid, mida mõnes liikmesriigis seaduslikult turustatakse. Lisaks palub raportöör, et 

komisjon esitaks oma visiooni ühtse ja järjepideva Euroopa standardimissüsteemi kohta, mis 

kohandub muutuva keskkonnaga, toetab mitmeid poliitikameetmeid ning toob kasu tarbijatele 

ja ettevõtjatele. Tuleb märkida, et Euroopa standardid võetakse sageli vastu kogu maailmas, 

mis toob kasu nii koostalitusvõime ja ohutuse, kulude vähendamise ning äriühingute 

väärtusahelasse ja kaubandusse integreerimise hõlbustamise seisukohast kui ka võimaldab 

tööstusharul rahvusvaheliseks muutuda. 

Lõpuks usub raportöör, et digitaalse ühtse turu edendamine on oluline, et stimuleerida 

majanduskasvu, luua kvaliteetseid töökohti, säilitada Euroopa majanduse ülemaailmne 

konkurentsivõime ning tuua kasu nii ettevõtjatele kui ka tarbijatele. 

Ühtse turu juhtimise tugevdamine 

Seoses ühtse turu juhtimisega tuleks meelde tuletada, et esialgseid ettepanekuid ühtse turu 

asjaomase olulise tahu tugevdamise kohta käsitleti 2013. aasta Schwabi raportis, mis koostati 

vastusena komisjoni 8. juuni 2012. aasta teatisele ühtse turu parema juhtimise kohta. 

Raportöör leiab, et on tähtis korrata parlamendi üleskutset, et komisjon töötaks ühtse turu veelgi 

paremaks juhtimiseks välja analüüsivahendite kogumi, millega mõõta nõuetekohasemalt ühtse 

turu majanduslikku ja regulatiivset tulemuslikkust Euroopa poolaasta ühtse turu samba raames. 

Sellega seoses usub raportöör, et tuleks jõustada ühtse turu juhtimise raamistik ning tugevdada 

ühtse turu eeskirjade korrektse, õigeaegse ja tõhusa ülevõtmise, rakendamise ja kohaldamise 

jälgimist ja hindamist, muu hulgas eesmärgiga vähendada halduskoormust ja vältida 

ülereguleerimist. Lisaks on vaja määratleda ühtne hindamissüsteem, et mõõta ühtse turu 

toimimist eesmärgiga integreerida see Euroopa poolaastasse, samuti on vaja põhinäitajat ja 

sellega seotud eesmärki ühtse turu integreerimise vallas. 

Ühtlasi palub raportöör komisjonil rakendada rangelt oma meetmeid aruka jõustamise ja 

eeskirju järgiva käitumise valdkonnas, et parandada olukorda, kus kõik võimalused, mida ühtne 

turg paberil pakub, ei ole praegu veel reaalsed.  

Seoses ühtse turu vahenditega ootab raportöör suure huviga komisjoni algatust luua ühtne 

digivärav, mis peaks aluseks võtma ja täiustama olemasolevaid vahendeid ja teenuseid, nagu 

ühtsed kontaktpunktid, toote kontaktpunktid, ehituse kontaktpunktid, portaal „Teie Euroopa“ 

ja SOLVIT, kasutajasõbralikul viisil nii kodanike kui ka ettevõtjate heaks.  
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Kokkuvõte 

Kokkuvõtteks soovib raportöör korrata, et süvendatuma ja õiglasema ühtse turu saavutamine 

on hädavajalik uute töökohtade loomiseks, tootlikkuse ja kasvu suurendamiseks ning atraktiivse 

investeerimis- ja innovatsioonikeskkonna tagamiseks. Ühtne turg on rohkem kui mis tahes muu 

Euroopa poliitika kaasa aidanud ELi ettevõtjate paremale lõimumisele, tagades neile 

rahvusvahelised väärtusahelad ja seega ülemaailmse konkurentsivõime. 

Ühtse turu juhtimise tugevdamine on seotud konkreetse võimalusega luua Euroopa poolaasta 

raames eraldi ühtse turu sammas. Raportöör on seisukohal, et majandus- ja tööhõivepoliitika 

koordineerimist tuleks täiendada olulise komponendiga, mis hõlmab reaalmajanduse 

elavdamise kõiki võimalikke hoobasid, mis muidu võivad Euroopa poolaasta üldisest 

koordineerimisest välja jääda. Ühtse turu sammas peaks hõlmama reaalmajandusega seotud 

selgeid prioriteete ja peamisi kasvuvaldkondi. 

On tähtis tagada, et ühtne turg jätkuvalt toimiks kõikide osalejate – ELi kodanike ja eelkõige 

üliõpilaste, spetsialistide ja ettevõtjate, samuti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks 

kõikides liikmesriikides, kes peaksid olema ka edaspidi alalises dialoogis ja hindama, mis 

toimib ja mis mitte ning mil viisil tuleks ühtse turu poliitikat tulevikus välja töötada. Ühe keskse 

panuse sellesse eesmärki annab iga-aastane ühtse turu foorum, mida korraldab komisjon 

koostöös kohalike partneritega, nagu riiklikud asutused, kaubanduskojad ja ettevõtjate 

ühendused. 
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