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ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et majandus- ja finantskriisi tagajärjel on investeeringute maht ELis võrreldes 

haripunktiga 2007. aastal vähenenud ligikaudu 15 %; 

B. arvestades, et selline investeeringute puudujääk pärsib majanduse taastumist, töökohtade 

loomist, pikaajalist kasvu ja konkurentsivõimet tööstussektoris ja ühtsel turul laiemalt 

ning ohustab strateegias „Euroopa 2020” seatud eesmärkide saavutamist; 

C. arvestades, et majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamine ja parandamine peaks 

põhinema omavahel seotud ja vastastikku sidusatel poliitikameetmetel põhineval 

terviklikul lähenemisel, mis ainult eelarvepuudujäägile keskendumise asemel stimuleerib 

arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu ja konkurentsivõimet ning paremate ja 

jätkusuutlike töökohtade loomist, ja arvestades, et nimetatud eesmärkide saavutamine 

sõltub ka hästi toimiva, tõhusa ja tasakaalustatud ning tugevama tööstusbaasiga ühtse turu 

eeliste ärakasutamisest; 

D. arvestades, et komisjon peaks kontrollima ühtset turgu, võttes arvesse majanduse 

juhtimise raamistiku seisukohast asjakohaste meetmete kvaliteetset rakendamist; 

arvestades, et komisjon peaks lisama igal aastal toimuvasse juhtimise kontrolli ja 

hindamisraamistikku ühtset turgu käsitlevate õigusaktide rakendamist takistavad tegurid; 

arvestades, et kontrollimisel tuleb hinnata, milliseid eeliseid annab ühtne turg nii 

tarbijatele kui ka ettevõtjatele, ning võtta arvesse ühtse turu piires tegutsevate tarbijate ja 

ettevõtjate ees seisvaid probleeme, eriti nendes valdkondades, kus liikmesriigid ei ole 

ühtset turgu käsitlevaid õigusakte veel rakendanud ega jõustanud; 

E. arvestades, et ühtse turu väljakujundamine riigihangete ja tarbijakaitse valdkonnas 

suurendaks SKPd 300 miljardi euro võrra aastas; 

F. arvestades, et Euroopa investeerimiskava on koostamisel ning sellega loodetakse saada 

järgmise kolme aasta jooksul uusi investeeringuid 315 miljardi euro väärtuses; 

G. arvestades, et Euroopa Liidu konkurentsivõime on sügavas kriisis üha pingestuva 

maailmamajanduse ja ühtse turu taustal, kus üksnes konkurentsivõimelised majandused on 

suutelised töökohti looma ja oma kodanike elatustaset tõstma; 

1. tunneb heameelt tõsiasja üle, et komisjoni teatises „Investeerimiskava Euroopa jaoks” 

(COM(2014)0903), teatises „Stabiilsuse ja kasvu pakti kehtivate nõuete paindlikum 

kasutamine” (COM(2015)0012) ning ettepanekus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kohta (COM(2015)0010) 

rõhutatakse esmatähtsana vajadust siduda majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamine 

vahetult reaalmajanduse vajadustega ning kujundada lõplikult välja ühtne turg ja luua 

digitaalne ühtne turg; 

2. peab majanduse juhtimise raamistikku keskseks poliitiliseks algatuseks, mis tugevdab 
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strateegia „Euroopa 2020” eesmärke ja juhtalgatusi, mille eesmärgiks on täielikult 

realiseerida ühtse turu kasutamata kasvupotentsiaali; on seisukohal, et kasutades ära ühtse 

turu kasvupotentsiaali, on liikmesriikidel kergem täita majanduse juhtimise raamistikuga 

seatud sihte; on ühtlasi arvamusel, et ühtsel turul on tähtsaim roll tarbijatel ja ettevõtjatel; 

3.  rõhutab, et ühtne turg on majanduse kasvamise ja töökohtade loomise peamine tõukejõud 

ning et majanduskasvu seisukohast on kõige olulisem digitaalne ühtne turg – kaupade ja 

teenuste piiriülese internetimüügi ja riigihangete toimiv turg; 

4. rõhutab asjaolu, et majanduskriis on selgelt tõestanud, kui oluline on tugevdada ELi ja 

liikmesriikide majandust ning suunata seda teadusuuringute ja innovatsiooni, tehnoloogia 

ja teadmiste suunas, lihtsustades tarbijate kui ka ettevõtete jaoks turulepääsu ja liikuvust, 

edendades digitaalset ühtset turgu, võideldes liikmesriikide poolt läbi viidava ühtse turu 

õigusaktide nõuetekohase rakendamise ja jõustamise abil ühtse turu killustatuse vastu 

kogu liidus ning suurendades investeeringuid reaalmajandusse, eriti valdkondadesse, mis 

toetavad jätkusuutlikku arengut, ressursitõhusust ja säästvale energiavarustusele 

üleminekut, stimuleerides samal ajal kõrge tööhõivega majanduskasvu ja majanduslikku 

lähenemist liikmesriikide vahel ning vähendades lõhet euroalas ja väljaspool seda olevate 

liikmesriikide vahel; 

5. on veendunud, et Euroopa majanduse juhtimise läbivaatamine peaks toimuma käsikäes 

strateegia „Euroopa 2020” ja Euroopa poolaasta tsükli üldeesmärkide läbivaatamisega, et 

soodustada jätkusuutlikku ja konkurentsivõimelist majanduskasvu; nõuab seepärast, et 

strateegia „Euroopa 2020” läbivaatamise käigus leitaks uus vaatenurk ühtsele turule ja 

digitaalsele ühtsele turule, inkorporeerides ühtse turu esmatähtsad sektorid/sihid 

nõuetekohaselt uude lihtsustatud suuniste kogusse, eelarveridadesse või juhtalgatustesse; 

6. väljendab heameelt raamistiku tõhususe läbivaatamise üle, eesmärgiga hinnata, kas 

komisjon, nõukogu ja liikmesriigid on majanduse juhtimise eeskirju kohaldanud tõhusalt 

ja ühetaoliselt; on veendunud, et kui see on asjakohane, peaks läbivaatamine andma tõuke 

ühtse turu juhtimise raamistiku ümberhindamisele ning nende kahe protsessi vahelise 

võimaliku sünergia analüüsile; 

7. kordab oma nõudmist menetluste järele, millega kaasata Euroopa Parlament asjakohaselt 

majanduse juhtimise tsüklisse, valmistades ette ühtse turu juhtimise tugevdamiseks 

vajalike meetmete vastuvõtmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, eelkõige nendes 

valdkondades, kus liidu reguleeriv raamistik on kehtestatud vastavalt Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklis 294 sätestatud seadusandlikule tavamenetlusele; 

8. kordab oma üleskutset komisjonile ja nõukogule sõlmida institutsioonidevaheline 

kokkulepe Euroopa Parlamendiga, et tagada viimase osalemine täiel määral kogu Euroopa 

poolaasta protsessi vältel; 

9. on seisukohal, et majanduse juhtimise raamistik peab olema kaasavam, läbipaistvam ja 

lihtsam, võttes samal ajal arvesse liikmesriikide eripära, ning seda, et ka poliitilised 

prioriteedid tuleb palju laiemalt asjaomaste sidusrühmadega erahuvidest sõltumatult läbi 

arutada;  

10. arvab, et riikide parlamente tuleb rohkem kaasata majanduse juhtimise raamistikus 
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kehtestatud ja ühtse turu juhtimise raames võetud meetmete tulemuslikku rakendamisse; 

11. rõhutab, kui oluline on uus kasv ja töökohtade loomine selleks, et majandusliku juhtimise 

raamistikul oleks üldsuse toetus, ning nõuab seepärast komisjonilt ettevõtluskeskkonna 

parandamist Euroopas, pöörates erilist tähelepanu VKEdele, bürokraatia vähendamisele ja 

rahastamisvõimalustele; tuletab sellega seoses meelde vajadust toetada VKEsid, et nad 

pääseksid ka selliste kolmandate riikide nagu USA, Kanada, Hiina ja India turgudele; 

12. nõuab, et ühtse turu olukorra hindamisest peaks saama majanduse juhtimise raamistiku 

lahutamatu osa, millega rajatakse alus ühtse turu iga-aastasele tsüklile, tugevdades ühtsele 

turule pühendatud sammast Euroopa poolaasta raames; on seisukohal, et selline 

integreeritud poliitikaraamistik võib olla abiks ühtse turu toimimist takistavate tegurite 

väljaselgitamisel, tõhustades samal ajal ELi majanduse juhtimise eeskirjade rakendamist; 

rõhutab, et läbivaadatud riigihangete direktiivide, eriti lepingu sõlmimise kriteeriumeid 

käsitlevate eeskirjade täielik rakendamine võib aidata avaliku sektori asutustel paremini 

kasutada selle sektori vahendeid ning vältida pikas perspektiivis tarbetuid keskkonna- ja 

sotsiaalkulusid, avaldades sellega positiivset mõju riigi rahanduse stabiilsusele; 

13. on kindlalt veendunud, et jõupingutused peaksid keskenduma Euroopa poolaasta kolme 

samba põhiprioriteetidele; rõhutab, kui tähtis on suunata tähelepanu valdkondadele, kus 

luuakse olulisel määral Euroopa lisaväärtust kooskõlas subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtetega; palub komisjonil koos liikmesriikidega välja selgitada 

võimalused, kuidas tagada nende põhimõtete tõhusam rakendamine; 

14. nõuab, et komisjon esitaks Euroopa Parlamendile ühtse turu integratsiooni olukorda 

käsitleva aastaaruande, milles oleks erilist tähelepanu pööratud peamistele suurima 

kasvupotentsiaali ning paremate ja kvaliteetsete töökohtade loomise võimalustega 

valdkondadele ning hinnatud riigipõhiste soovituste rakendamise tõhusust ja ühtset turgu 

reguleerivate õigusaktide rakendamist ja jõustamist liikmesriikides, ning juhib tähelepanu, 

et see hindamine võiks olla lisatud iga-aastasele majanduskasvu analüüsile; 

15. tuletab meelde, et hea majandusjuhtimine ja selle mõju saab olla tõhus ainult siis, kui on 

kaasatud asjaomased sidusrühmad; rõhutab, et poliitikameetmete rakendamisel ja 

väljatöötamisel peab ELi, liikmesriikide, piirkondade, kohalike omavalitsuste ja 

sidusrühmade lähenemisviis olema terviklik; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama 

kodanikuühiskonna dialoogi demokraatliku põhimõtte järgimist asjakohaste sidusrühmade 

struktuurse kaasamise kaudu majanduse juhtimisse, eelkõige Euroopa poolaasta protsessi; 

16. tõstab esile võimalust suunata täiendavalt avaliku ja erasektori raha elujõulistele ja 

Euroopa sotsiaalse turumajanduse jaoks tõelist lisaväärtust omavatele projektidele ning 

rõhutab, et ühtse turu peamised sektorid – transport, energia, teenused ja tooted, 

teadusuuringud ja innovatsioon – ja digitaalne ühtne turg pakuvad piisavalt (kõige 

kohasemaid) investeerimisprojektide registri nõuete alusel aktsepteeritavaid 

investeerimisvõimalusi; 

17. väljendab heameelt täiendava manööverdamisruumi üle, mida pakub komisjoni 

paindlikkust käsitlevas teatises määratletud investeeringute klausel; on veendunud, et see 

uus võimalus tuleks maksimaalselt ära kasutada, et julgustada liikmesriike rohkem 

investeerima selge Euroopa lisaväärtusega projektidesse, nagu seda on ühtse turu ja 
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digitaalse ühtse turu edasise arendamisega tihedalt seotud projektid; on seisukohal, et 

eesmärgikindel investeerimine ja reformid peamistes ühtse turu kasvusektorites ning 

avaliku halduse ajakohastamine – eelkõige e-valitsus ja e-hanked – peaksid 

kvalifitseeruma struktuurireformidena; 

18. väljendab muret riigipõhiste soovituste puuduliku rakendamise pärast mõnes liikmesriigis, 

kus 2013. aastal järgiti täiel määral vaid 12 % soovitustest; rõhutab, et majanduskasvu ja 

töökohtade loomise toetamiseks tuleb riigipõhiseid soovitusi paremini ellu rakendada; 

palub komisjonil riikide parlamentide suurema kaasamise teel tugevdada liikmesriikide 

vastutust riigipõhiste soovituste rakendamise eest.  
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