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 ET 

ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

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

2015. aasta poolaasta raames1,  

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni 13. mai 2015. aasta teatist „2015. aasta Euroopa 

poolaasta: riigipõhised soovitused” (COM(2015)0250), 

– võttes arvesse oma 24. juuni 2015. aasta resolutsiooni majanduse juhtimise raamistiku 

läbivaatamise kohta: ülevaade ja probleemid2,  

1. märgib, et ühtne turg on siiani killustunud ja seda on puudulikult rakendatud ning aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu, innovatsiooni ja töökohtade suur potentsiaal on 

veel kasutamata, seda eelkõige teenuste osas; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 

austama oma kohustusi ning kindlustama ühtse turu kui liidu ühe tähtsaima prioriteedi 

taaselustamise; peab väga oluliseks, et ühtse turu suur potentsiaal kasutataks terviklikku 

lähenemisviisi rakendades maksimaalselt ära, et majanduskasvu ja konkurentsivõimet 

edendada; rõhutab, et Euroopa poolaasta peaks hõlmama ELi majanduskasvu ja tööhõive 

strateegia (aastaks 2020 ja järgnevateks aastateks) üldisi pikaajalisi eesmärke; kordab 

seetõttu oma nõudmist, et kiiresti rakendataks kõiki asjaomaseid ELi õigusakte, ning 

nõuab, et komisjon tagaks rikkumismenetluste tulemuslikuma kasutamise ja Euroopa 

Ülemkogu jätkaks Euroopa Liidu toimimise lepingu tulevaste läbivaatamiste raames 

rikkumismenetluste edasiarendamist;  

2. kordab oma üleskutset, et komisjon esitaks ettepanekud ühtse turu klassifitseerimiseks 

Euroopa poolaasta eraldi sambana, sealhulgas sellekohased konkreetsed suunised ja 

riigipõhised soovitused, et võtta arvesse reaalmajandusega seotud selgeid prioriteete; 

palub komisjonil tugevdada sammaste vahelisi ühendusi; tuletab meelde, et hea 

majandusjuhtimine ja sellest tulenev mõju on tõhus ainult siis, kui vajalikul määral 

kaastakse need, kes eeskirju rakendavad ja kohaldavad; kutsub komisjoni seetõttu üles 

võtma ühtse turu kõikide elementide – kaupade, teenuste, kapitali, tööjõu, energeetika, 

transpordi ja digitaalsektori – lõpuleviimise Euroopa poolaasta ja riigipõhiste soovituste 

osaks; 

3. nõuab siseturu juhtimise tugevdamist Euroopa poolaasta abil, milleks tuleb kehtestada 

konkreetsed näitajad selle tulemuslikkusse mõõtmiseks ning ühtlasi koguda täiendavaid 

andmeid; nõuab, et riigiaruannetesse lisataks eraldi jaotis, milles tuuakse välja takistused 

ja edusammud siseturul; 

4. rõhutab, et kui Euroopa poolaastale soovitakse ühtse turu mõõdet, tuleks iga-aastases 

majanduskasvu analüüsis julgustada liikmesriike kaasama oma kohalikke ja piirkondlikke 

omavalitsusi strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidega seotud diferentseeritud panuste 

kindlaksmääramisse ning riiklike reformikavade kujundamisse ja rakendamisse ühtse turu 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0069. 
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0238. 
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juhtimise põhimõtte alusel;  

5. nõuab komisjonilt, et see kutsuks liikmesriike üles lisama oma iga-aastastesse riiklikesse 

reformikavadesse eraldi üksikasjaliku jaotise ühtse turu kohta, milles üksikasjalikult 

kirjeldatakse ühtse turu integreerimise arengut riiklikul tasandil ning meetmeid, mis 

võetakse vastu järgmisel aastal; kutsub komisjoni üles järgima oma riigipõhistes 

soovitustes samasugust struktuuri; 

6. rõhutab eelmiste aastate ühtse turu integratsiooni aruannete tähtsust ja lisaväärtust, võttes 

arvesse nende mõju komisjoni iga-aastases majanduskasvu analüüsis seatud üldistele 

prioriteetidele ning riigipõhiste soovituste kindlaksmääramisele Euroopa poolaasta 

raames; peab seetõttu äärmiselt kahetsusväärseks, et ühtse turu integratsiooni aruannet 

2015. aasta kohta ei koostata ning et Euroopa Parlamendi nõudmist ei ole arvesse võetud; 

7. tunnustab komisjoni uut käsitust, mille kohaselt Euroopa poolaasta protsess tuleb 

sujuvamaks muuta; tunnustab sellega seoses komisjoni tööd ühtse turuga seotud 

riigipõhiste soovituste kindlaksmääramisel, kuid peab seda ebapiisavaks; nõuab 

sihikindlamaid pingutusi majanduspoliitika juhtimisel ja koordineerimisel, et tagada 

majanduse juhtimise raamistiku järjepidev ja õiglane rakendamine liikmesriikides ning 

mõõta majanduse juhtimise mõju kõikides liikmesriikides; 

8. tunneb muret mitmes liikmesriigis endiselt esineva makromajandusliku 

tasakaalustamatuse pärast, eelkõige valitsemissektori suure võla ja jooksevkonto 

puudujääkide ning pangandussüsteemide ülemääraste riskide pärast; 

9. toetab 2015. aasta riigipõhistes soovitustes rõhutatud vajadust kõrvaldada põhjendamatud 

piirangud ja takistused juurdepääsul olulistele sektoritele; kutsub ka asjaomaseid 

liikmesriike üles neid soovitusi võimalikult suures ulatuses arvesse võtma ja nimetatud 

ühtse turu kasvu takistavaid tegureid kiireimas korras kõrvaldama; 

10. märgib, et ühtne turg on Euroopa projekti üks kõige olulisemaid elemente ning tunnistab, 

et selleks, et Euroopa poolaasta protsess oleks kaasav, peaks Euroopa Parlament selles 

aktiivset osa etendama; nõuab, et liikmesriigid, kes ei ole siseturuga seotud riigipõhiseid 

soovitusi rakendanud, selgitaksid selle põhjusi pädevale parlamendikomisjonile – siseturu- 

ja tarbijakaitsekomisjonile; kutsub parlamenti üles kasutama neid selgitusi 

alusmaterjalina, mille alusel anda Euroopa Komisjonile nõu uute riigipõhiste soovituste 

väljatöötamisel, enne kui need maikuus avaldatakse; 

11. peab kahetsusväärseks asjaolu, et puuduliku rakendamise kohta on esitatud palju kaebusi; 

nõuab komisjonilt paremat jälgimise ja tagasiside andmise süsteemi õigusaktide 

rakendamise suhtes; palub komisjonil uuesti läbi vaadata need õigusraamistikud, mille 

rakendamisel on suuri puudujääke; 

12. rõhutab, et enamikus liikmesriikides on avaliku ja erasektori investeeringute maht 

ebapiisav; nõuab, et komisjon võtaks lisameetmeid eesmärgiga parandada ja lihtsustada 

VKEde ligipääsu rahalistele vahenditele (eelkõige oluliste sektorite, sealhulgas areneva 

digitaalsektoriga seoses), tagada ettevõtluskeskkonna parandamine, lihtsustada menetlusi, 

vähendada halduskoormust ühtsel turul ja toetada investeeringuid; toonitab, et Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi edu jaoks on olulised konkurentsivõimelised ja hästi 

integreeritud turud ning ettevõtluse mõistlik reguleerimine; 
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13. tuletab meelde vajadust keskenduda strateegias „Euroopa 2020” sätestatud prioriteetidesse 

investeerimisele, st teadmistel ja innovatsioonil põhineva majanduse ning 

ressursitõhusama, loodussäästlikuma ja konkurentsivõimelisema majanduse edendamisele 

ning kõrge tööhõivega majanduse tugevdamisele, mis võimaldab saavutada suure 

sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse; palub komisjonil arvestada ajakava, mille 

kohaselt Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond tuleb kasutusele võtta 2015. aasta 

sügisel, et fondi abil saaks soovitud moel stimuleerida liikmesriikides reaalmajandust ja 

elavdada majandust; on arvamusel, et nende investeeringutega tugevdatakse ELi 

konkurentsivõimet sellistes peamistes kasvusektorites nagu teenused, energeetika, 

transport ja digitaalne ühtne turg; 

14. on seisukohal, et komisjon ja liikmesriigid peavad VKEsid rohkem toetama, et laiendada 

oma turgusid, toetada innovatsiooni, edendada oma ekspordivõimekust, stimuleerida 

töökohtade loomist, aidata ettevõtetel tõhusamalt konkureerida, eriti kodumaistel turgudel, 

ning üldiselt suurendada tootlikkust; nõuab aastateks 2014–2020 kavandatud ettevõtete 

konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmi (COSME) 

pakutavate võimaluste maksimeerimist, et parandada VKEde juurdepääsu 

rahastamisvahenditele kodumaistel ja rahvusvahelistel turgudel; nõuab alternatiivina 

pankade kaudu rahastamisele ka muude rahastamisviiside edendamist; 

15. rõhutab, et vaja on paremat ja tugevamat maksustamise koordineerimist ning uusi 

pingutusi pettuse, maksupettuse ja maksustamise vältimise vastu võitlemiseks, et tagada 

võrdsed võimalused ja vältida ebaausat konkurentsi ning kahjulikke moonutusi ühtsel 

turul, kusjuures tuleb asjakohaselt arvesse võtta riikide pädevusi; 

16. rõhutab, et Euroopa poolaasta annab selge võimaluse hoogsamalt edendada digitaalse 

ühtse turu ülesehitamist; tunnustab sellega seoses komisjoni teatist digitaalse ühtse turu 

rajamise lõpuleviimise tegevuskava kohta; on seisukohal, et väga oluline on muuta 

digitaalteenuseid käsitlevate riiklike eeskirjade praegust killustatust ning ehitada üles 

innovaatilisem ja läbipaistvam digitaalne ühtne turg, mis põhineb ausal konkurentsil ning 

tagab heal tasemel ligipääsetavuse ja tarbijakaitse; kutsub komisjoni üles järgima 

planeeritud ajakava ning käivitama 16 algatust, mille eesmärk on saavutada Euroopa 

tõeline digitaalne ühtne turg, et aidata kaasa ELi majanduslikule taastumisele, parandada 

liidu sisemist ja välimist konkurentsivõimet ning edendada sotsiaalset ühtekuuluvust; 

17. on seisukohal, et digitaalsete oskuste ebapiisav tase, ebaühtlane levik ja suured kulud 

vähendavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast saadavat kasu; nõuab, et komisjon ja 

liikmesriigid käsitleksid riigipõhistes soovitustes ja riiklikes reformikavades üksikisikute 

ja ettevõtete digitaalõpet prioriteetse ülesandena, tagades kõigile kodanikele juurdepääsu 

võrguinfrastruktuurile; 

18. usub, et liikmesriigid peavad rohkem pingutama, et ajakohastada oma avalikku haldust, 

pakkudes kodanikele ja ettevõtetele, eriti VKEdele, suuremas ulatuses ja paremini 

kättesaadavaid digitaalteenuseid, ning et lihtsustada avaliku halduse süsteemide piiriülest 

koostööd ja koostegutsemisvõimet; toetab digitaalteenustega seoses hindamissuutlikkuse 

rakendamist ning parimate tavade vahetamist;  

20. tunnistab, et toodete ja teenuste turgude nõuetekohast toimimist takistab mitu tegurit; 

avaldab toetust tööle, mida komisjon on teinud reguleeritud kutsealade vallas; 
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21. märgib, et enamikul liikmesriikidel on mahajäämus strateegia „Euroopa 2020” teadus- ja 

arendustegevuse eesmärkide täitmisel; palub komisjonil järgida oma kavatsust – avaldada 

kõige hiljemalt 2015. aasta lõpus strateegia „Euroopa 2020” ülevaade, et tugevdada ühtse 

turu ja digitaalse ühtse turu rolli kui otsustava tähtsusega vahendeid, millega elavdada 

ELis majanduskasvu ja luua uusi kvaliteetseid töökohti; kutsub liikmesriike üles suunama 

oma majandusi otsustavamalt tähtsustama innovatsiooni ja teadmisi; 

22. rõhutab, et ELi riigihanke- ja kontsessiooniteemaliste õigusaktide täielik ja kiire 

rakendamine annab suurepärase võimaluse soodustada VKEde jaoks innovatsiooni ja 

ligipääsetavust, edendada jätkusuutlikku arengut ning ajakohastada avalikku haldust, 

edendades avaliku sektori kulutuste ja investeeringute kvaliteeti, tulemuslikkust ja 

läbipaistvust. 

23. on veendunud, et riikide parlamentide isevastutust riigipõhiste soovituste eest tuleb 

tugevdada; soovitab liikmesriikidel anda komisjonile võimaluse tutvustada riigipõhiseid 

soovitusi oma parlamentides; lisaks kutsub liikmesriike üles rakendama riigipõhiseid 

soovitusi ning võtma ELi eesmärgid rangelt üle riigi eesmärkidesse; kordab lisaks oma 

palvet, et komisjon annaks Euroopa Parlamendi pädevale komisjonile aru meetmetest, mis 

on võetud riigipõhiste soovituste rakendamisel edusammude tagamiseks, ja juba 

saavutatud edusammudest. 
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