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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et teenused moodustavad rohkem kui kolm neljandikku Euroopa 
majandusest ja paljud teenused on hädavajalikud konkurentsivõime ning innovatsiooni 
tagamiseks muudes teenustesektori osades, samuti tööstussektoris; 

2. on seisukohal, et tõhusalt toimiv teenuste siseturg on tähtis ELi ettevõtjate ülemaailmse
konkurentsivõime huvides; rõhutab, et sellega seoses on oluline ühenduse õigusaktide, 
sealhulgas direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul1, õigeaegne ja korrektne 
rakendamine ning ülevõtmine;

3. on veendunud, et VKEde konkurentsivõimet võiks tugevdada auahne ettevõtluspoliitika, 
eelkõige Euroopa väikeettevõtete õigusakti abil; nõuab, et kavandatav algatus hõlmaks ka 
teenustesektori vajadusi, ning pooldab õiguslikku vahendit;

4. tuletab meelde teenuste tähtsust Euroopa majanduse jaoks ning väljendab muret selle üle, 
et Maailma Kaubandusorganisatsiooni käimasolevas läbirääkimistevoorus ei ole teenuste 
asjus edusamme tehtud;

5. märgib, et Euroopa teenustesektorit ähvardab aina suurem oskustöötajate puudus ning on 
vaja meetmeid sellega toimetulemiseks, muu hulgas töölubade andmisega seotud 
menetluste lihtsustamise teel; ergutab tungivalt liikmesriike edendama kaitstud 
paindlikkuse põhimõtteid, nagu on sätestatud parlamendi 29. novembri 2007. aasta 
resolutsioonis kaitstud paindlikkuse ühiste põhimõtete kohta;

6. rõhutab, et teenustesektori kaudu võidakse leida lahendusi paljudele 
keskkonnaprobleemidele ja on veendunud, et need lahendused kuuluvad ELi oskusteabe 
ekspordi peamiste lisaväärtuselementide hulka; toonitab, et teenustesektori tähtsust tuleb 
säästva arengu poliitika kujundamisel arvesse võtta; 

7. tervitab komisjoni rõhutatud seisukohta2, et tuleb tagada üleilmastumise positiivsete 
tulemuste jõudmine tarbijateni; rõhutab, et aus konkurents teenuste alal on otsustavalt 
tähtis, kui tahetakse tagada, et tarbijatele Euroopa avatud turust kasu oleks.

                                               
1 ELT L 376, 29.12.2006, lk 36.
2 SEK(2007)1519, komisjoni töödokument „Siseturu läbivaatamise välispoliitiline mõõde“.
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