EUROOPA PARLAMENT

2014–2019

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

2014/2059(INI)
26.9.2014

ARVAMUS
Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Saaja: majandus- ja rahanduskomisjon
majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2014. aasta
prioriteetide rakendamise kohta
(2014/2059(INI))
Arvamuse koostaja: Sergio Gaetano Cofferati

AD\1035391ET.doc

ET

PE537.327v02-00
Ühinenud mitmekesisuses

ET

PA_NonLeg

PE537.327v02-00

ET

2/7

AD\1035391ET.doc

ETTEPANEKUD
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:
– võttes arvesse oma 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni ühtse turu juhtimise kohta
Euroopa 2014. aasta poolaasta raames1,
– võttes arvesse komisjoni 13. novembri 2013. aasta aruannet pealkirjaga ,,Majanduskasvu
ja tööhõive ühtne turg: liikmesriikides tehtud edusammude ja järelejäänud tõkete analüüs
– panus 2014. aasta majanduskasvu analüüsi” (COM(2013)0785),
– võttes arvesse komisjoni 2. juuni 2014. aasta teatist ,,2014. aasta Euroopa poolaasta:
riigipõhised soovitused – majanduskasv” (COM(2014)0400),
1. märgib, et strateegia ,,Euroopa 2020” eesmärgid tuleb veel saavutada, ja usub, et vajaliku
ajakohastamise eesmärgil tuleb praeguse lõhe ületamiseks kehtestada tõhusamad
meetmed;
2. palub, et komisjon kasutaks võimalust, mida pakuvad strateegia ,,Euroopa 2020”
vahekokkuvõte ja koondsuuniste läbivaatamine, et tugevdada ühtse turu (sh järjest
suuremat tähtsust omandava digitaalarengu tegevuskava) rolli majanduskasvu,
innovatsiooni ja töökohtade osas ning suurendada ELi konkurentsivõimet peamistes,
majanduskasvu seisukohast olulistes valdkondades, milleks on teenustesektor,
energiasektor, transpordisektor ja digitaalne ühisturg;
3. kordab oma komisjonile tehtud üleskutset esitada strateegia „Euroopa 2020ˮ
vahehindamise raames ettepanekud ühtse turu klassifitseerimiseks Euroopa poolaasta
eraldi sambana, sealhulgas sellekohased konkreetsed suunised ja riigipõhised soovitused;
4. kiidab heaks muudatuse 2014. aasta riigipõhistes soovitustes suurendada majanduskasvu
ja tööhõivet; tunneb sellega seoses heameelt komisjoni töö üle ühtse turuga seotud
riigipõhiste soovituste kindlaksmääramisel, ent nõuab otsusekindlamaid jõupingutusi
riiklike ja ELi poliitikavaldkondade juhtimisel ja kooskõlastamisel ning samaaegset
struktuurireformide jätkamist, mis aitaks tugevdada ühtset turgu, et kõrvaldada turu
toimimisega seotud takistused ja saada tulu selle potentsiaalist, eesmärgiga edendada
arukat, kestlikku ja kaasavat majanduskasvu ja luua töökohti, eelkõige noortele; rõhutab
sellega seoses vajadust säilitada dünaamika ühtse turu poliitikaprioriteetide puhul, mis on
määratud kindlaks teenuste, võrgustike ja digitaalmajanduse valdkonnas; rõhutab, et
riigipõhiste soovituste täitmise hindamisel tuleks uurida ka seda, kuidas saavad peamised
sidusrühmad ühtsest turust kasu;
5. nõuab suuremate pingutuste tegemist, et edendada ettevõtetele ja kodanikele
kättesaadavaid ühtse turu vahendeid, sealhulgas ühtseid kontaktpunkte, et nad oleksid
teadlikumad olemasolevatest võimalustest luua ühtsel turul majanduskasvu ja töökohti;
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6. juhib tähelepanu töötleva tööstuse potentsiaalile ühtsel turul; rõhutab sellega seoses
piirangute vähendamise olulisust tööstustoodete tootmisel, turustamisel ja hankimisel
tootmissektoris;
7. toetab komisjoni tööd reguleeritud kutsealade valdkonnas, aga peab vajalikuks võtta
rohkem meetmeid riiklikul tasandil kehtestatud piirangute vastu, eriti nende vastu, mis
mõjutavad ligipääsu reguleeritud kutsealadele, eesmärgiga toetada ühtsel turul tööhõivet,
majanduskasvu ja kvalifitseeritud spetsialistide liikuvust; nõuab ka piirangute suuremat
järelevalvet kaupade ühtsel turul;
8. on seisukohal, et Euroopa poolaasta protsess peab olema kaasav ja poliitilised eelistused
tuleb läbi rääkida ka väljaspool valitsusringkondi, eesmärgiga laiendada liikmesriikide
vastutust ning tõhusalt rakendada nii majanduse kui ka ühtse turu juhtimist; märgib, et
liikmesriikide parlamentide ja kodanikuühiskonnaga peetaval arutelul on usalduse
taastamisel ühtsesse turgu väga oluline roll; nõuab sellega seoses komisjoni toetust
liikmesriikide abistamisel ühtset turgu käsitlevate keerukate õigusaktide rakendamisel;
9. on arvamusel, et Euroopa poolaasta protsessi raames on vaja avatumat ja tõhusamat
poliitilist koordineerimist, eelkõige liikmesriikide parlamentide suurema kaasamise,
tööturu osapoolte suurema ja varem antava panuse ning Euroopa Parlamendi õiguste
tugevdamise abil;
10. tunnistab, et ühtne turg on Euroopa projekti üks kõige olulisemaid elemente, mis toob
kasu nii kodanikele kui ka ettevõtetele; rõhutab, et ühtne turg on jätkuvalt väga killustatud
ning veel on kasutamata suur majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõive potentsiaal;
kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles täitma oma kohustusi ning kindlustama
ELi muude tähtsaimate prioriteetide hulgas, et ühtne turg käivitatakse uuesti;
11. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Liidu liikmesriikide majandus peab toimima nii, et
selles kasutatakse täielikult ära vastastikust seotust ühtsel turul, võttes samas arvesse
liikmesriikide erinevaid arenguetappe ja prioriteete; on seisukohal, et erilist tähelepanu
tuleks pöörata nii tööstusele kui ka teenustele, eesmärgiga edendada tootmissüsteemide
tõhusat sidusust ja positiivset ülekanduvat mõju kogu ühtsele turule;
12. on arvamusel, et avaliku ja erasektori vahendite piisavad eraldised ja kasutamine on
esmatähtis, et elavdada reaalmajandust ja kiirendada kõikide liikmesriikide taastumist
ning saavutada ressursitõhus majandus; tunneb seetõttu heameelt Euroopa Komisjoni
presidendi Jean-Claude Junckeri esitatud 300 miljardi euro suuruse
investeerimisprogrammi ettepaneku üle; toetab komisjoni soovitust pidada esmatähtsaks
riiklikke investeeringuid infrastruktuuri, teadusuuringutesse, innovatsiooni ja inimkapitali;
rõhutab vajadust tõhustada juurdepääsu rahastamisele ja juhib tähelepanu sellele, et suured
erinevused laenu saamisel suurendavad kasvavaid sisemisi lahknemissuundumusi veelgi;
on ka arvamusel, et neid investeeringuid tuleks kasutada järjepideva ja tervikliku
tööstuspoliitika käivitamiseks ning nendega peaks kaasnema eritähelepanu töökohtadele,
eriti noorte jaoks;
13. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks lisameetmeid, eesmärgiga parandada VKEde (sh
digitaalkeskkonna idufirmade) ligipääsu rahalistele vahenditele ning tagada
ettevõtluskeskkonna parandamine, menetluste lihtsustamine ning halduskoormuse
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vähendamine ettevõtete jaoks ühtsel turul;
14. peab VKEde ligipääsu lihtsustamist rahalistele vahenditele prioriteediks ning kutsub üles
täielikult rakendama ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime programmi (COSME) (2014–
2020);
15. peab vajalikuks Euroopa taasindustrialiseerimist strateegiliste sektorite toel; kutsub
seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles töötama välja ühist ja kiireloomulist strateegiat, et
tugevdada Euroopa tööstust eesmärgiga suurendada õiglast konkurentsivõimet ja luua
kvaliteetseid töökohti;
16. jagab komisjoni muret selliste rahvusvaheliste ettevõtete arvu kasvu pärast, kes
rakendavad äriühingu tulumaksu strateegiaid ja kasutavad ära maksusüsteemide erinevusi,
et vähendada oma üldist maksukoormust või sellest kõrvale hoiduda; rõhutab, et on vaja
paremat ja tugevamat maksude kooskõlastamist, et tagada võrdsed tingimused ning vältida
ebaausat konkurentsi ja kahjulikke moonutusi ühtsel turul;
17. on seisukohal, et põhjaliku analüüsi alusel tuleb luua tervet ELi hõlmav
maksuteabesüsteem, mille eesmärk ei oleks mitte eri riikide maksustruktuuride
ühtlustamine, vaid nendevaheline pidev ja läbipaistev kooskõlastamine ning arvepidamine
liikmesriikides toimuvate maksude alandamise ja tõstmise üle; märgib, et sellise süsteemi
toimimise aluseks sobiks väga hästi Euroopa poolaasta raamistik, sest koos muude
konkreetsete makromajanduslike meetmetega suudaks see pidada nõuetekohaselt arvet
liikmesriikides kasutatavate eri maksupoliitikate üle, võttes täiel määral arvesse
asjaomaste liikmeriikide üldist majandusprognoosi, põhimõtteid ja tulevikuväljavaateid
ning ühiseid Euroopa eesmärke; ärgitab seda arvestades komisjoni ja liikmesriike kaasama
Euroopa poolaastasse strateegiat, mille eesmärk on vähendada maksuerinevusi;
18. on arvamusel, et ühtne turg on väga oluline majanduskasvu tegur ning komisjoni kindlaks
määratud sektoritel – teenused, finantsteenused, transport, energia ja digitaalne turg – on
ülitähtis roll selle täielikus integratsioonis;
19. rõhutab, et majanduskriis on märkimisväärselt halvendanud paljude Euroopa kodanike
elutingimusi ja toonud kaasa ebavõrdsuse ja vaesuse järsu suurenemise; juhib tähelepanu
sellele, et kodanike ja ettevõtete juurdepääs kvaliteetsetele, taskukohastele ja tõhusatele
avalikele teenustele on majanduskasvu edendamisel kõige olulisem, kindlustades samas
sotsiaalse ühtekuuluvuse ja vaesuse vähendamise ning võimaldades
vastupanuvõimelisemat majandust ja ühiskonda;
20. nõuab, et loodaks tõeline energia siseturg, millega tagataks õiglane turulepääs,
tarbijakaitse kõrge tase ning juurdepääsetav turg, eriti VKEdele;
21. rõhutab, et Euroopa poolaasta pakub suurepärast võimalust, et kannustada liikmesriike
suurendama pingutusi digitaalse ühtse turu nimel, mis ei tähenda ainult suuremat
majanduskasvu ja rohkem töökohti, eriti VKEde sektoris ja noorte hulgas, vaid ka
tulevikule suunatud kaasaegset ELi;
22. usub, et liikmesriigid peavad suurendama jõupingutusi, et ajakohastada oma riiklikke
haldusorganeid, viia selleks lõpule oma vastavad avaliku halduse seaduste reformid,
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tagada rohkem ja paremini kättesaadavad digitaalteenused kodanikele ja ettevõtjatele,
vähendada kulusid ja suurendada tõhusust, soodustada riiklike haldusorganite piiriülese
koostöö ja koostegutsemisvõime raamistikke; toonitab asjaolu, et ELi riigihanke- ja
kontsessiooniteemaliste õigusaktide täielik ja kiire rakendamine annaks suurepärase
võimaluse tõhustada innovatsiooni ja VKEde ligipääsu ning ajakohastada riiklikke
haldusorganeid nii valitsuse kui ka kohalikul tasandil, suurendades selleks avaliku sektori
kulutuste ja investeeringute kvaliteeti, tulemuslikkust ja läbipaistvust;
23. on seisukohal, et väga oluline on muuta digitaalteenuseid käsitlevate riiklike eeskirjade
praegust killustatust ning ehitada üles innovaatilisem ja läbipaistvam digitaalne ühtne turg,
mis põhineb usaldusväärsel konkurentsil ning tagab ligipääsetavuse ja tarbijakaitse kõrge
taseme.
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