
AD\1141260ET.docx PE610.729v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2014-2019

Majandus- ja rahanduskomisjon

2016/0403(COD)

8.12.2017

ARVAMUS
Esitaja: majandus- ja rahanduskomisjon

Saaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega võetakse kasutusele Euroopa teenuste e-kaart ja sellega seotud 
haldusvahendid
(COM(2016)0824 – C8-0014/2017 – 2016/0403(COD))

Arvamuse koostaja: Olle Ludvigsson



PE610.729v02-00 2/6 AD\1141260ET.docx

ET

PA_Legrej



AD\1141260ET.docx 3/6 PE610.729v02-00

ET

LÜHISELGITUS

Euroopa teenuste e-kaarti käsitlevate ettepanekute eesmärk on hõlbustada teenuseosutajatel 
osutada ajutiselt piiriüleseid teenuseid ELis ja laiendada oma tegevust, näiteks filiaali 
rajamisega teises liikmesriigis. Ettepanekud käsitlevad määrust, millega reguleeritakse 
teenustekaardi sisu, ja direktiivi, mis hõlmab sätteid teenustekaardi protsesside ja mõju kohta.

Arvamuse koostaja nõustub, et vaja on kiirendada teenustemajanduse arengut ja kasutada 
paremini ära ühtse teenusteturu võimalusi. Kuid mis tahes meetmete korral, mille eesmärk on 
hõlbustada teenuste vaba liikumist, tuleb säilitada tarbijate ja töötajate kaitseks ranged normid 
ning tagada ettevõtjatele aus konkurents.

Komisjon väidab, et ettepanekuga luuakse lisaväärtust, kuid ettepaneku ja sellele lisatud 
mõjuhinnangu suhtes tehakse palju kriitikat. Mitmesugused organisatsioonid, sh nende 
sektorite tööandjad ja ametiühingud, mida ettepanekud kõige rohkem puudutavad, seavad 
ettepanekute väidetava lisaväärtuse tõsise kahtluse alla. Samuti on väljendatud muret, et 
teenuste e-kaart võib soodustada näilist füüsilisest isikust ettevõtjana töötamist, 
deklareerimata tööd ja võltslähetusi. 

Euroopa teenuste e-kaardi eesmärk on muu hulgas pakkuda praktilisi lahendusi piiriülese 
kindlustuskatte saamiseks. Kuna piiriülene kindlustus on juba olemas ja kindlustusandjad 
pakuvad seda kogu Euroopas, siis näib, et ettepanekutega püütakse lahendada probleeme, 
mida ei ole õigesti kindlaks tehtud. Komisjoni sõnul tuginevad kindlustuslepinguid käsitlevad 
sätted kehtivatele tavadele, lihtsustades kindlustuskatte saamist ja ühtlustades seda. 
Kindlustussektor on aga ühtlasi väljendanud muret, et ettepanekud ei ole kasulikud ei 
sektorile ega klientidele, vaid pigem muudavad praeguse kindlustuskatte kallimaks ja 
bürokraatlikumaks. Kasulikkus kindlustussektori ja e-kaardi kasutajate kaitse jaoks näib 
seetõttu olevat väga väike.

On selge, et komisjoni ettepanekutes tõstatatakse palju tähtsaid küsimusi. Näiteks kui 
esitatakse taotlus teenuste e-kaardi saamiseks ja vastuvõttev sihtliikmesriik ei vasta, siis e-
kaart väljastatakse siiski, ilma et vastuvõttev liikmesriik oleks võtnud kontrollimeetmeid. 
Vastuvõttev liikmesriik, kes ei saa kehtestada e-kaardi omanikule täiendavaid riigisiseseid 
nõudeid, peab aga väljastatud e-kaarti tunnustama. Muret tekitab vaikimisi heakskiitmise 
süsteem. Kuritarvituste vältimiseks on väga oluline, et vastuvõttev liikmesriik kontrolliks 
põhjalikult kõiki teenuste e-kaardi taotlusi, enne kui e-kaart ametlikult väljastatakse. Seda 
tuleks teha ka mõistliku aja jooksul. Kavandatud tähtajad taotluste läbivaatamiseks ja otsuste 
tegemiseks tekitavad suuri kahtlusi, kas liikmesriigid on tegelikkuses suutelised ja võimelised 
e-kaardi taotlusi nii lühikese tähtajaga põhjalikult uurima.

Probleemne on ka e-kaardi määramata kehtivus. On ilmselge, et kord esitatud teave võib 
kiiresti vananeda. Ettepanekutest ei selgu ka see, millised on vastuvõtva riigi võimalused 
seoses uuesti läbivaatamise, järelkontrolli ja täitmise tagamisega pärast e-kaardi väljastamist, 
tagamaks näiteks, et ettevõtja maksab makse ja sotsiaalmakseid. 

Lisaks näib, et ettepanekuga piiratakse vastuvõtva liikmesriigi tegevust selliste ettevõtjate 
kontrollimisel, kes soovivad kasutada direktiivi artiklis 13 ette nähtud võimalust, st teisest 
asutamist muus liikmesriigis. See võib avaldada märkimisväärset mõju ja olla vastuolus 
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põhimõttega, et ettevõtja peab asutamisel järgima täiel määral vastuvõtva liikmesriigi eeskirju 
ja nõudeid. See võib soodustada ka pettusi ja varifirmade loomist, mis võimaldab 
maksustamist vältida, sest näib, et kontrollimeetmete võtmine on vastuvõtval liikmesriigil 
pärast e-kaardi väljastamist piiratud.

Komisjoni ettepanekud on lisaks väga keerulised ja neis esineb kesksete küsimuste suhtes 
palju ebamäärasust; olukorda halvendavad veelgi arvukad rakendusaktid ja delegeeritud 
õigusaktid, mis takistavad tervikliku ülevaate saamist sellest, kuidas teenuste e-kaart 
tegelikkuses toimima hakkab. 

Seda kõike arvestades tekib kokkuvõttes vägagi õigustatud küsimus, kas komisjoni ettepanek 
toob üldse mingit märkimisväärset kasu või kehtestatakse sellega vaid keerulised 
haldusstruktuurid, mida üksnes väga vähesed on tegelikult soovinud ja tegelikkuses kasutama 
hakkavad. 

On oht, et praegusel kujul ettepanekuga mitte ei tugevdata siseturu sotsiaalset mõõdet ja 
võitlust sotsiaalse pettusega, vaid tekitatakse pigem nende nõrgendamise oht, ja seetõttu on 
arvamuse koostaja seisukohal, et selle asemel, et ettepanekuid muuta ja püüda kõrvaldada 
kõik nende puudused, on eelistatav ettepanekud täielikult tagasi lükata. See annaks 
komisjonile näiteks võimaluse koostada põhjalikum hinnang teenuste e-kaardi kasu kohta, 
võttes arvesse ka kõiki praeguseid vahendeid selles valdkonnas, sest komisjoni esialgne 
mõjuhinnang neid ilmselgelt ei hõlma.

******

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil teha 
ettepaneku lükata komisjoni ettepanek tagasi.
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