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 ET 

ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. kordab, kui tähtis on hästi toimiv, konkurentsipõhine ja integreeritud ühtne turg Euroopa 

majanduse elavdamiseks pärast finantskriisi; toetab selliste riigipõhiste soovituste lisamist, 

mis lähevad kaugemale eelarve ja makromajanduse eesmärkidest ning võimaldavad 

tasakaalustatumat poliitikameetmete kombinatsiooni, millel on potentsiaal tagada 

jätkusuutlik kasv, millega soodustatakse suuremat stabiilsust, majanduskasvu, 

keskkonnaalaseid edusamme, tööhõivet ja suuremat konkurentsivõimet, ilma milleta ei ole 

võimalik saavutada majanduse tasakaalustatud elavdamist; kiidab heaks sellise 

suunamuutuse ning riigipõhiste soovituste ühtlustatud struktuuri; rõhutab, et ühtse turu 

killustatus on üks peamisi suurema struktuurse majanduskasvu saavutamise takistusi; 

nõuab suuremate pingutuste tegemist maksupettuste ja maksude maksmisest 

kõrvalehoidumise vastu võitlemiseks; 

2. kiidab heaks paljud riigipõhised soovitused, millega toetatakse hästitoimivat integreeritud 

ühtset turgu, sh rahastamis- ja investeerimisvõimalusi, millega toetatakse ettevõtlust, eriti 

VKEsid, ja töökohtade loomist, e-valitsust, avalikke hankeid ja vastastikust tunnustamist 

(muu hulgas kvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist); rõhutab, et jõustamine on 

keskse tähtsusega, et nende poliitikavaldkondade mõju oleks tunda; peab sellega seoses 

äärmiselt oluliseks, et komisjon pööraks riigipõhiste soovituste osas võimalikult palju 

tähelepanu pikaajaliste reformide tegemisele, millel on märkimisväärne mõju eelkõige 

sotsiaalsete investeeringute, töökohtade ja koolituse seisukohast; 

3. märgib, et ühtne turg on ELi majanduse selgroog, ja rõhutab, et kaasav ühtne turg koos 

tõhusama juhtimisega, mis soodustab paremat õigusloomet ja konkurentsi, on otsustava 

tähtsusega vahend majanduskasvu, ühtekuuluvuse, tööhõive ja konkurentsivõime 

parandamiseks ning ettevõtlussektori ja tarbijate usalduse säilitamiseks; palub komisjonil 

seetõttu jälgida liikmesriikide edusamme ning toonitab uuesti, et oluline on lisada ühtse 

turu sammas ametlikult Euroopa poolaastasse, mis võimaldaks ühtse turu näitajate pidevat 

seiret, et oleks võimalik võtta süstemaatilisi järelmeetmeid ja hinnata liikmesriikide 

riigipõhiste soovituste alaseid edusamme; 

4. märgib, et liikmesriikidel on ühtse turu heas juhtimises ja nõuetekohases toimimises väga 

oluline roll, mistõttu nad peavad võtma proaktiivselt üheskoos vastutuse ja ühtset turgu 

juhtima, andes ühtse turu olukorda käsitlevate konsolideeritud aruannete koostamise ning 

ühtse turu kui juhtimise tugisamba ametliku Euroopa poolaastasse integreerimisega uue 

poliitilise impulsi; 

5. võtab teadmiseks riigipõhiste soovituste uue struktuuri 2016. aastal, mis võimaldab 

tuvastatud põhiprobleemide tõhusamat lahendamist; rõhutab siiski, et tähelepanuta ei tohi 

jätta liikmesriikide edusamme kõigi riigipõhiste soovituste osas ning rakendamisel 

esinevaid probleeme tuleks põhjalikult analüüsida; 

6. rõhutab komisjoni käimasolevate ja tulevaste ühtse turu algatuste ning Euroopa poolaasta 

protsessi vahelise sidususe tagamise vajadust, eriti nende algatuste puhul, mis hõlmavad 

ühtse turu, digitaalse ühtse turu, energia siseturu, kapitaliturgude liidu ja „Euroopa 2020“ 
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strateegiaid; kutsub liikmesriike üles tegema digitaalse ühtse turu ja ühtse turu strateegiate 

rakendamisel igakülgset koostööd ning toetama jagamismajanduse edasist arendamist; 

7. kutsub komisjoni üles võtma riigipõhiste soovituste koostamisel arvesse tulevasi 

poliitikameetmeid, nt kapitaliturgude liidu ja digitaalse ühtse turuga seonduvad meetmeid, 

ning iga riigi olukorda, et liikmesriigid varakult ette valmistada ja tagada seeläbi 

nimetatud meetmete tõrgeteta rakendamine; 

8. rõhutab, et vaja on kaasavat ja läbipaistvat lähenemisviisi, mille tulemusena viiakse 

Euroopa poolaasta raames läbi asjakohaseid ja vajalikke reforme; toonitab asjaomaste 

sidusrühmadega peetava jätkuva arutelu tähtsust eesmärgiga tugevdada Euroopa poolaasta 

menetlust; 

9. kutsub liikmesriike üles tegema kõik võimaliku soodsa ettevõtluskeskkonna 

edendamiseks, vähendades veelgi bürokraatiat, parandades haldustõhusust ja õigusloome 

kvaliteeti, samuti investeeringute ja innovatsiooni, energiatõhususe, teadus- ja 

arendustegevuse ning digiteerimise kaudu, et luua töökohti, eelkõige läbi mikroettevõtjate, 

e-kaubanduse, idufirmade ning VKEde; 

10. väljendab heameelt komisjoni otsustavuse üle tegeleda maksustamisalase koostöö 

puudumise küsimusega ELis ning eelkõige VKEde ees seisvate probleemidega, mis on 

tingitud erinevate siseriiklike käibemaksueeskirjade keerukusest; palub komisjonil hinnata 

täiendava koordineerimise teostatavust ja eelkõige lihtsustatud käibemaksu kehtestamise 

võimalust digitaalse ühtse turu valdkonnas; 

11. mõistab hukka endiselt esinevad või tehtavad takistused, mis pärsivad hästi toimivat ja 

integreeritud ühtset turgu; juhib eriti tähelepanu teenuste direktiivi osalisele ülevõtmisele 

ja rakendamisele paljudes liikmesriikides ning kutsub komisjoni üles jõustama tõhusamalt 

seda, mille osas liikmesriigid on võtnud endale ELi õiguse kohaselt kohustuse; tuletab 

meelde komisjoni võetud kohustust algatada vajaduse korral rikkumismenetlusi, et tagada 

kaupade ja teenuste ning digitaalset ühtset turgu käsitlevate õigusaktide täielik 

rakendamine; 

12. juhib olemasolevate takistuse seas tähelepanu tõketele, mis ei võimalda puudega inimestel 

siseturu eelistest täiel määral osa saada; loodab, et komisjoni algatatud puudega inimesi 

käsitlevat õigusakt rakendatakse kiiresti ning selle puhul keskendutakse tulemuslikult 

erimeetmetele kaasatuse ja juurdepääsu edendamiseks; 

13. juhib tähelepanu asjaolule, et kutsekvalifikatsioonide tunnustamise süsteem põhineb 

õigussüsteemide vastastikuse usalduse ja kvalifikatsioonide kvaliteedi vastastikuse 

kontrollimise põhimõtetel; märgib, et kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise 

paremaks rakendamiseks on vaja edasisi meetmeid; rõhutab nõuetekohase jõustamise ja 

parema reguleerimise olulisust, arvestades ühtse turu killustatust, mis piirab 

majandustegevust ja tarbijate valikuid, ning et see peaks hõlmama kõiki 

ettevõtlussektoreid ja kehtima nii olemasolevate kui ka tulevaste õigusaktide suhtes; 

kiidab heaks reguleeritud kvalifikatsioonide ja kutsealade kaardistamise, millega luuakse 

interaktiivne avalik andmebaas, mis võib toetada liikmesriikide riiklikke tegevuskavasid; 

14. avaldab kahetsust, et riigipõhistes soovitustes osutatakse endiselt riigihangete 

puudujääkidele, nagu konkurentsi ja läbipaistvuse puudumine, kusjuures 21 liikmesriiki ei 
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ole suutnud õigusaktide paketti täielikult üle võtta, mis toob kaasa turumoonutused; 

kutsub komisjoni üles kiiresti tegutsema, tagamaks selle, et liikmesriigid täidaksid oma 

õiguslikke kohustusi ja kohaldaksid vajalikke rikkumismenetlusi; kutsub komisjoni üles 

jälgima süstemaatiliselt tõhusal ja läbipaistval moel, et haldusmenetlused ei tekitaks 

ettevõtjatele ebaproportsionaalset koormust ega välistataks VKEde osalemist 

hankemenetlustes; 

15. toetab liikmesriike nende püüdlustes moderniseerida riigihalduse teenuseid, eriti e-

valitsuse kaudu, ning nõuab paremat piiriülest koostööd, haldusmenetluste lihtsustamist ja 

haldusasutuste koostalitlusvõimet kõigi ettevõtjate ja kodanike huvides, kutsudes samas 

komisjoni üles juhtudel, kui avalike teenuste digiteerimist rahastatakse ELi eelarvest, 

teostama tulemuslikumat järelevalvet rahaliste vahendite otstarbekohase kasutamise üle; 

16. märgib, et mitmes riigipõhises soovituses keskendutakse oskustele ja tööturule; rõhutab, et 

õiged oskused ning kutsealusõppesse ja elukestvasse õppesse investeerimine on 

tootlikkuse, konkurentsivõime ja tootmismahu kasvu tagamiseks elulise tähtsusega; 

kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kiiremas korras rakendama, vastu võtma ja 

tõhustama digitaalse ja elukestva õppe programme; rõhutab lisaks sellele vajadust anda nii 

üliõpilastele kui ka praktikantidele koolituse raames võimalus minna välismaale praktikale 

või õppereisile ning ergutada seda; 

17. väljendab heameelt selle üle, et riigipõhistes aruannetes pannakse suuremat rõhku 

tööturule ning juhitakse tähelepanu sellistele tõsistele struktuursetele probleemidele nagu 

pikaajaline töötus ja aktiivsete tööturumeetmete puudulik rakendamine; rõhutab, et liiga 

paljude tuvastatud probleemide puhul ei ole nendega tegelemiseks koostatud sihipäraseid 

soovitusi. 
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