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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ühtse turu läbivaatamise kohta: tõkete ja ebatõhususte ületamine parema rakendamise 
ja jõustamise abil
(2007/2024(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule „Kodanikekeskne tegevuskava – Euroopa Liit 
tulemuslikuks” (KOM(2006)0211);

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühtne turg kodanike jaoks – 2007. aasta 
kevadise Euroopa Ülemkogu vahearuanne” (KOM(2007)0060);

– võttes arvesse komisjoni teatist kevadisele Euroopa Ülemkogule „Majanduskasvu ja 
tööhõivet käsitleva uuendatud Lissaboni strateegia rakendamine. Tulemuste aasta”
(KOM(2006)0816);

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „2008. aasta poliitiline strateegia”
(KOM(2007)0065);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Kaupade siseturg: Euroopa konkurentsivõime nurgakivi”
(KOM(2007)0035);

– võttes arvesse komisjoni esitatud rohelist raamatut ühenduse tarbijaõigustiku 
läbivaatamise kohta (KOM(2006)0744);

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa Liidu parema õigusloome 
strateegiline ülevaade” (KOM(2006)0689);

– võttes arvesse 8. ja 9. märtsil 2007. aastal Brüsselis toimunud Euroopa Ülemkogu 
järeldusi;

– võttes arvesse oma 14. märtsi 2007. aasta resolutsiooni üldist huvi pakkuvate 
sotsiaalteenuste kohta Euroopa Liidus1;

– võttes arvesse 25. märtsi 2007. aasta Berliini deklaratsiooni;

– võttes arvesse komisjoni majandusdokumenti nr 271 „Sammud tihedama 
majandusintegratsiooni suunas: siseturg 21. sajandil. Panus ühtse turu läbivaatamisse”;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

A. arvestades, et ühtse turu areng on Euroopa ülesehitamisel olnud otsustava tähtsusega ja et 
ühtne turg on aidanud kaasa majanduskasvule ja töökohtade loomisele, toonud kasu 

  
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0070.
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tarbijatele ning on tähtis Lissaboni strateegia eesmärkide täitmisel;

B. arvestades, et Lissaboni strateegias seati eesmärgiks sotsiaalse ühtekuuluvuse 
saavutamine, mis eeldab sotsiaalse mõõtme tugevamat integreerimist liidu 
valdkondlikesse poliitikatesse;

C. arvestades, et Lissaboni strateegia viib liikmesriikides struktuurireformideni ja turgude 
avamiseni, kuid tõstab ka reguleerimise vajadust, et tagada aus konkurents;

D. arvestades, et ühtse turu toimimist on endiselt vaja täiustada;

E. arvestades, et võrgutööstuste, nagu transport, side, postiteenused ja energiatransport, 
toimimist ja avamist on vaja täiustada;

F. arvestades, et ettevõtete, eriti VKEde halduskulusid on vaja vähendada;

G. arvestades, et globaliseerumine ja rahvusvaheline kontekst on tähtsad tegurid tõhusate 
ühtse turu poliitikate kavandamisel;

H. arvestades, et komisjon peab siseturu poliitika rakendamisel täielikult arvesse võtma ELi 
laienemist,

Sissejuhatus

1. väljendab heameelt komisjoni töö üle ühtse turu läbivaatamisel ja rõhutab sidusrühmade 
kaasamise tähtsust kõnealusesse protsessi;

2. soovitab tugevdada koostööd rahvusparlamentidega, et siseturu panus ja hüved oleksid 
liikmesriikide kodanike riiklikele esindajatele selgemini nähtavad;

Sidusrühmade usalduse tõstmine siseturu vastu:

3. on arvamusel, et uued poliitikaalgatused peaksid olema enam ajendatud iga 
majandusvaldkonna konkreetsete probleemide analüüsist; 

4. arvestades, et sotsiaalne ühtekuuluvus on üks siseturu põhikomponentidest, tuletab 
meelde kodanike usalduse tõstmise tähtsust liikmesriikide ühiste sotsiaalsete sihtide 
edendamise kaudu, nagu kvaliteetne tööhõive, võrdsed võimalused, tervise- ja 
keskkonnakaitse, austades seejuures Euroopa kultuurilist mitmekesisust; palub komisjonil 
võtta kõnealustes valdkondades Euroopa kaitsmise ülesanne ja hoida ära määrusandlik 
konkurents liikmesriikide vahel; 

5. rõhutab, et heatasemeline ühtse turu poliitika on kasvava konkurentsi ja 
ettevõtlussõbraliku keskkonna kaudu (eriti VKEde jaoks) innovatsiooni stimuleerimisel 
keskse tähtsusega;

6. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks vastu üldise strateegia intellektuaalomandi õiguste 
kohta ja tugevdaks veelgi enam kõnealuste õiguste kaitset kui majanduskasvu, 
arendustegevuse ja konkurentsivõime edendamise vahendit; rõhutab Euroopa patendi 
ning samuti kohtusüsteemi sisseseadmise tähtsust, mille puhul kõrgeimaks otsustajaks 
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oleks viimase instantsina Euroopa Kohus; võtab teadmiseks komisjoni 3. aprilli teatise 
Euroopa patendisüsteemi täiustamise kohta; 

7. rõhutab pettuse ja piraatluse vastu võitlemise tähtsust ühtse turu piires; 

8. on arvamusel, et kliimamuutusega tegelemine ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamine 
on tohutu tähtsusega ning et ühtse turu poliitika, mis edendab jätkusuutlikku, turvalist ja 
konkurentsivõimelist energeetikat, on nende eesmärkide jaoks ülioluline; väljendab 
heameelt Euroopa Ülemkogu 2007. aasta kevadise tippkohtumise järelduste üle; avaldab 
siiski kahetsust selle üle, et tuumaenergia panust ei rõhutatud küllaldaselt;

9. väljendab heameelt komisjoni algatuste üle, mille eesmärgiks on määratleda 
üldhuviteenuste ühised põhimõtted ning kõrvaldada ebaselgused siseturu üldist huvi 
pakkuvate tervishoiu- ja sotsiaalteenuste valdkonnas;

10. rõhutab tarbijausalduse tõstmise tähtsust piiriüleste ostude puhul; väljendab seepärast 
heameelt komisjoni rohelise raamatu üle, mis käsitleb tarbijaõigustiku läbivaatamist; 
võtab teadmiseks, et olemasolevad minimaalse ühtlustamise klauslid põhjustavad 
ettevõtete ja tarbijate jaoks õiguslikku ebakindlust; on arvamusel, üritamata seejuures 
ennustada konsulteerimise tulemusi, et kombineeritud lähenemisviisi valik koos 
horisontaalse instrumendiga on sobivaim, võttes arvesse tarbijausalduse tõstmist; 

11. rõhutab, et riigihankelepinguid peab sõlmima ausal ja läbipaistval viisil, järgides 
riigihanke eeskirju, ning et need võivad ka aidata edendada innovatsiooni ja tehnoloogia 
arendust; palub komisjonil parandada VKEde juurdepääsu riigihangetele; 

12. on arvamusel, et kaupade vaba liikumine on ühtse turu toimimise jaoks hädavajalik; 
väljendab seepärast heameelt komisjoni algatuse üle täiustada siseturu toimimist 
kõnealuses valdkonnas;

13. on arvamusel, et mitteametlikud võrgustikud, nagu siseturu probleemilahendamise 
süsteem (võrgustik SOLVIT) ja Euroopa tarbijakeskuste võrgustik (ECC-Net) täiendavad 
oluliselt kodanikele ja ettevõtetele kättesaadavaid ametlikke ja õiguslikke vahendeid; 
väljendab heameelt algatuse üle rajada siseturu teabevõrk; 

Halduskulude vähendamine

14. väljendab heameelt komisjoni algatuste üle vähendada halduskulusid ning nõuab 
tungivalt, et selliseid jõupingutusi tehtaks rohkem; rõhutab vajadust saavutada õige 
tasakaal turu avatuse ja reguleerituse vahel; 

15. rõhutab, et vastastikune tunnustamine moodustab siseturu ühe samba, mida tuleb 
väärtustada õigusaktide vajaliku lähendamise puhul teatavates põhivaldkondades;

16. rõhutab siiski, et 21. sajandi ühtne turg peab toimima vajalike ja proportsionaalsete
eeskirjade raames; rõhutab seepärast vajadust jätkata ühtlustamist põhivaldkondades, eriti 
finantsteenuste jaeturul (sealhulgas maksevahendite osas) ja maksustamise alal; ergutab 
komisjoni seoses viimase punktiga esitama ettepanekuid Euroopa ettevõtlusmaksu ühtse 
lepingujärgse jaotuse kohta;
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17. rõhutab, et „parem” reguleerimine ei tähenda üksnes „vähemat” reguleerimist; nõuab 
tungivalt, et komisjon esitaks uusi eeskirju siseturu toimimise ja integreerituse 
täiustamiseks ning õigusaktide konsolideerimiseks ja lihtsustamiseks; 

18. on arvamusel, et komisjoni mõjuhinnangud peavad olema järjepidevamad ja silmas 
pidama kõikide sidusrühmade seisukohti; väljendab seepärast heameelt komisjoni mõju 
hindamise komitee loomise üle ning palub komisjonil selle arvamused avalikuks teha; 
nõuab, et Euroopa Parlament saaks nende ettepanekute toetuseks teostada rohkem mõju 
hindamisi;

19. tuletab meelde vajadust ette võtta õigusaktide järelhindamine, et tagada eeskirjade 
ettenähtud toimimine ja juhtida tähelepanu mis tahes ettenägematutele negatiivsetele 
tagajärgedele; 

20. jagab komisjoni arvamust, et ühis- ja isereguleerimine on vahendid, mis teatud aladel 
võivad täiendada õigusloomega seotud algatusi; 

21. leiab, et liikmesriigid on vastutavad uute ELi õigusaktide rakendamise ja õigusaktide 
ülevõtmise täiustamise eest; väljendab heameelt õigusaktide siseriiklikusse õigusesse 
ülevõtmise näitajate paranemise üle ja Euroopa Ülemkogu kevadisel tippkohtumisel 
võetud sihi üle vähendada ülevõtmise puudujääki 1%ni; rõhutab pädevate riigi 
ametiasutuste vahelise halduskoostöö suurendamise ja parandamise tähtsust; 

Rahvusvaheline mõõde

22. rõhutab siseturul võrdsete võimaluste saavutamise tähtsust; rõhutab, et hästitoimiv ühtne 
turg kujutab globaliseerumise kontekstis Euroopale konkurentsieelist; 

23. palub komisjonil sisepoliitikate väljatöötamisel süstemaatiliselt hinnata ja arvesse võtta 
Euroopa Liidu suurte partnerite (Ameerika Ühendriigid, Venemaa, Hiina, India, Brasiilia, 
Jaapan, jne) võrreldavaid poliitikaid;

24. rõhutab, et seoses konkurentsivõime tõstmise nimel tehtavate poliitikaalgatustega ei tohi 
alla lasta Euroopa standardeid; tuletab meelde välispartneritega konstruktiivse ja 
tasakaalustatud õigusloomealase dialoogi arendamise tähtsust; 

25. soovitab komisjonil olla ettevaatlik mis tahes kontrollimatu globaliseerumise vastaste ELi 
reguleerivate kaitseklauslite reformimisel; rõhutab, et ELi olemasolevad kaubanduse 
instrumendid on tõhusad ja hädavajalikud majanduskasvu ja töökohtade loomise jaoks, 
ning et käesolev reformimisprotsess sõltub täielikult WTO Doha läbirääkimiste voorust;

26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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Siseturg ja veelgi enam ühtne turg on Euroopa ülesehituse keskne osa. Tegemist on ühega 
Euroopa suurimatest saavutustest. Neli vabadust, siseturu kesksed elemendid, on 
sotsiaalmajandusliku turu mootorid. Siseturu väljakujundamine on siiski alles käimasolev 
protsess, mis on pidevas arenemises seoses lakkamatu laienemisega globaliseeruvas ja 
muutuvas maailmas. 

Siseturu süvendamine ja lõplik väljakujundamine on vajalik ja järgmistel aastatel otsustava 
tähtsusega. 21. sajandi Euroopa peaks realiseerima avatud ja täiesti tõhusa ühtse turu, muutma 
tegelikkuseks neli vabadust, tugevdama solidaarsust, võimaldama individuaalseid ja 
kollektiivseid kordaminekuid ning aitama kaasa jätkusuutlikule arengule. Komisjoni pakutud 
siseturu läbivaatamine on seega õigeaegne. 

Pärast liidu kasvu 6 liikmelt 27 liikmeni ja õnnestunud integratsiooni, mida tuuakse näiteks 
teistel mandritel, tuleb ELil ometi üle saada usalduskriisist: kõigi liikmesriikide kodanikel on 
kahtlusi siseturu ja teiste ühiste poliitikate suhtes. 

Siseturg on integratsiooni abil saavutatud solidaarsuse vahend. Ilma jõukuse ja töökohtade 
loomiseta ei saa olla sotsiaalset arengut: see on ühenduse tegevuse mõte. 

Rahvusparlamentide esindajate kaasamine Euroopa Parlamendi töösse aitab kaasa ühtse turu 
eeliste, hüvede ja vajaduste paremale mõistmisele. 

Siseturu süvendamine peab toetama Euroopa ühtekuuluvust, majanduste kaasajastamist ja 
lähenemist ning eurooplaste sotsiaalset kaitset. Tegelikult on aga olemas valdkondi, milles 
siseturu hüved ei ole nähtavad: käesolev raport rõhutab muu hulgas üldhuviteenuseid, 
sotsiaalvaldkonda, finantsteenuseid jaeturul, tarbimist, maksustamise valdkonda, energeetikat, 
töötajate vaba liikumist ja intellektuaalomandit. 

Sotsiaalne ühtekuuluvus on siseturu süvendamise koostisosa. Töötajad on need, kellest 
oleneb selle edu. Käesoleva raporti eesmärgiks on meelde tuletada töötajate vabalt liikumiselt 
piirangute eemaldamise tähtsust ja tõsta üldiselt kodanike usaldust, edendades liikmesriikide 
ühiseid sotsiaalseid sihte, nagu kvaliteetne tööhõive, võrdsed võimalused, tervise- ja 
keskkonnakaitse, austades seejuures Euroopa kultuurilist mitmekesisust. Siseturu 
süvendamisel tuleb samas püüda sotsiaalküsimustes ära hoida määrusandlikku konkurentsi 
liikmesriikide vahel.

Kooskõlas ülaltooduga peab raportöör hädavajalikuks, et komisjon tooks selgust avalike 
teenuste valdkonda. 

Üldhuviteenuseid tunnustatakse kui ühte Euroopa sotsiaalmudeli sammast. Olles seisukohal, 
et üldhuviteenused on ELi sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse alus ning pidades 
kvaliteetseid üldhuviteenuseid majandusarengu ja töökohtade loomise tõeliseks toeks, leiab 
raportöör, et komisjon peaks tegema ettepaneku, ilma seejuures Euroopa Parlamendi tööd ette 
nägemata, üldhuviteenuste harta kohta. Soovitatav oleks võtta vastu ametlik tekst, milles 
arendatakse välja ühise väärtuse mõiste, nagu seda on kirjeldatud EÜ asutamislepingu artiklis 
16, kus on ära toodud põhimõtted ja tingimused, mis võimaldavad üldhuviteenustel täita oma 
ülesandeid, ning mis võiks sobida suuniseks nende majandusliku ja sotsiaalse mõõtme 
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tasakaalu otsingutes.

Lisaks sellele, austades subsidiaarsuse põhimõtet ja liikmesriikide pädevusi üldist 
majanduslikku huvi pakkuvate teenuste korraldamisel ja rahastamisel, leiab raportöör, et 
tuleks kaaluda võimalust koostada kõnealuste teenuste raamdirektiiv.

Euroopa Parlament tuletab igal juhul meelde vajadust viia kiiresti lõpule valdkondlikud 
algatused tervishoiuteenuste ja üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste osas. 

Siseturg on osa kodanike igapäevasest reaalsusest sellisel määral, et nad ei anna enam endale 
aru siseturust saadavatest eelistest ja hüvedest. On tähtis laiendada kodanike valikut, pakkudes 
neile kvaliteettooteid ja suuremaid võimalusi piiriüleste ostude tegemiseks. Selles suhtes 
väljendab parlamendikomisjon heameelt hiljutise tarbijaõigustiku läbivaatamist käsitleva 
rohelise raamatu üle, mis on osa „tarbijakaitsestrateegiast”. Tarbijakaitse voliniku jaoks on 
selle puhul tegemist mahuka toimikuga kuni tema mandaadi lõppemiseni. Käesolev roheline 
raamat väärib meie kõigi tähelepanu. Selle kohaldamine edendab senisest enam usaldust ja 
lähenemist ühtse turu piires. Komisjoni tõdemuse kohaselt ei ole läbivaatamisel käsitletud 
kaheksa direktiivi toonud kõiki oodatud hüvesid. Erinevused õigusaktide ülevõtmises 
suurendavad veelgi ebakindlust. Eesmärk tõsta usaldust siseturu vastu paneb mõtlema 
vajadusele minna kaugemale olemasolevast minimaalse ühtlustamise klauslist.

Tarbijausaldust mõjutab ka kaupade vaba liikumine. Täna moodustavad ühtlustamata 
valdkonnad veel 50% siseturust. Hulga valdkondade suhtes kehtivad endiselt siseriiklikud 
tehnilised eeskirjad, mis tekitavad märkimisväärseid halduskulusid. Siit tuleneb ka huvi 
toetada komisjoni 31. detsembril 2006. aastal pakutud meetmeid, et täiustada olemasolevaid 
turu eeskirju ja põhimõtteid ning tugevdada kontrolli nende üle ja nende tõhusat kohaldamist. 
Käesolevad meetmed võivad samuti aidata kaasa kodanike usalduse tõstmisele siseturu 
toimimise ja turu loodava lisaväärtuse vastu. 

Lisaks nõutakse käesolevas raportis, et komisjon võtaks vastu üldise strateegia 
intellektuaalomandi õiguste kohta ja eelkõige teeks ettepaneku Euroopa üldise 
patendistrateegia kohta. Intellektuaalomandi õigused on riiklike kultuuritööstuste aluseks ja 
kindlustavad kultuurilise mitmekesisuse edendamise. Raportöör võtab teadmiseks komisjoni 
hiljutise teatise Euroopa patendisüsteemi täiustamise kohta ning rõhutab Euroopa patendi ja 
kohtusüsteemi sisseseadmise tähtsust, mille puhul kõrgeimaks otsustajaks oleks viimase 
instantsina Euroopa Kohus.

Majanduslikust seisukohast rõhutab käesolev raport vajadust jaeturu finantsteenuste ja eriti 
maksevahendite suurema ühtlustamise järele. Peale selle pidurdab siseturu integratsiooni ning 
kahjustab Euroopa konkurentsivõimet teatavate maksusüsteemi elementide ühtlustamise 
puudumine, mis muudab ettevõtluskeskkonna vähem läbipaistvaks. Eriti ergutab Euroopa 
Parlament komisjoni esitama ettepanekuid Euroopa ettevõtlusmaksu ühtse lepingujärgse 
jaotuse kohta. Energeetikaalastes ja globaalse soojenemise vastu võitlemise küsimustes 
tervitab raportöör 9. mai 2006. aasta Euroopa Ülemkogu tippkohtumisel saavutatud 
ambitsioonikat kokkulepet kui sammu Euroopa energiapoliitika suunas. Raportöör avaldab 
siiski kahetsust selle üle, et tuumaenergia panust ei võetud ELi energeetika- ja 
keskkonnaalaste poliitiliste eesmärkide sõnastamisel küllaldaselt arvesse. Lisaks rõhutab ta, et 
siseturg tähendab ka omavahel seotud võrgustike arendamist. 
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Ühtse turu keskseks elemendiks on VKEd, kellele Lissaboni strateegia raames osutatakse 
põhitähelepanu. VKEde juurdepääsu parandamine riigihangetele on ülioluline toetus ELi 
tööhõivele. Praeguse seisuga ei ole ELi VKEdel võrreldes VKEdega WTO partnerriikides 
võrdseid võimalusi, eriti mis puudutab Ameerika Ühendriike, Jaapanit, Koread ja Kanadat, 
kes leppisid kokku võimaluses kohaldada riigihangete puhul VKEde suhtes erirežiimi. 
Raportööri arvamuse kohaselt peab Euroopa Parlament toetama komisjoni tasakaalu 
saavutamisel WTOga sõlmitud riigihangete kokkuleppe osas seoses Euroopa VKEde 
juurdepääsuga riigihangetele teistes allakirjutanud riikides. 

Euroopa kodanikud ja VKEd peavad siseturust täielikult ja konkreetsel viisil kasu saama. Sel 
põhjusel julgustab käesolev raport tungivalt siseturu teabevõrgustiku (Internal Market 
information Network) rajamist ning mitteametlike mehhanismide, nagu SOLVIT ja ECC-
NET, tegevust, mis oluliselt täiendavad liidu reguleerivaid vahendeid.

Käesolev raport tunnustab samuti „parema seadusloome” aspekte, avaldades heameelt 
komisjoni kavandatava eesmärgi üle lihtsustada ühenduse õigustikku ja tõhustada selle 
kohaldamist.

Siseturu tugevdamine ei tähenda üha uute eeskirjade loomist ega ka seda, et on vaja 
süsteemselt õigusakte tagasi lükata või neid tühistada. 21. sajandi ühtne turg tuleb varustada 
vajalike ja proportsionaalsete eeskirjadega. Turgude avamist tuleb reguleerida liidu 
ülemaailmsete partnerite sarnaselt. 

Nimetatud eesmärgil tuleb kindlaks määrata teatav hulk valdkondi, mille puhul võib 
vajalikuks osutuda suurem ühtlustamine. Nimetatud põhjusel kutsub raportöör komisjoni üles 
vastavalt eelpool öeldule jätkama ühendusesisest ühtlustamist jaeturu finantsteenuste, 
maksustamise, energeetika, võrguteenuste, intellektuaalomandi ja tarbijaõiguste valdkonnas, 
pidades seejuures kinni subsidiaarsuse põhimõttest.

Lisaks sellele peab väljendama rahulolu liikmesriikide poolt õigusaktide ülevõtmisel juba 
saavutatud edusammude üle. Eesmärki vähendada ülevõtmise puudujääki 1%ni tuleb 
julgustada. Selles suhtes tuleks komisjoni õhutada vajaduse korral liikmesriike ühenduse 
õigusaktide ülevõtmisel abistama, nii nagu ta seda tegi siseturu teenuste direktiivi puhul. 
Samuti on soovitatav suurendada ülevõtmise eest vastutavate pädevate riigi ametiasutuste 
vahelist koostööd.

Tõhus õigusloome tähendab ka seda, et komisjon võtab kohustuse teostada järjepidevamalt 
mõjuhinnanguid, kaasates kõik asjaomased sidusrühmad. Raportöör väljendab heameelt 
mõju hindamise komitee loomise üle, kelle töö peab olema läbipaistvam ning seejuures tuleks 
eelkõige teha avalikuks tema arvamused. Euroopa Parlament peab ka ise teostama rohkem 
sõltumatuid mõju hindamisi. Oleks samuti kasulik rohkem uurida ühenduse õigusaktide mõju 
nii sotsiaalses kui ka keskkonna valdkonnas. Lõpuks tuleks ette võtta võetud abinõude 
järelhindamine, et tagada läbipaistvuse põhimõtte järgimine ja võimalus tõhusalt sanktsioone 
rakendada.

Raportöör ühineb samuti komisjoni algatatud mõtisklusega, kuidas leida tasakaal õigusloome, 
ühis- ja isereguleerimise vahel. Käesolev uus lähenemisviis peaks siiski võtma arvesse eri 
sidusrühmade (tootjad/tarbijad) tugevust ja vastastikust mõju. 
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Samas vaimus tuleb väljendada heameelt komisjoni algatuse üle vähendada ettevõtete, eriti 
VKEde halduskulusid. Üldist eesmärki vähendada kõnealuseid kulutusi 25% võrra tuleks veel 
siiski põhjalikumalt analüüsida. 

Ühtse turu poliitikas sisaldub ka rahvusvaheline mõõde.

Tugev, avatud ja konkurentsivõimeline ühtne turg võib olla globaliseerumise väljakutsele 
vastamisel Euroopa tähtsaim element. Siseturu sise-eeskirjad peavad kaasa aitama välise 
konkurentsivõime tugevdamisele. Ülemaailmsel tasandil eksisteeriv vastastikune sõltuvus 
loob võimalusi kindlustada Euroopa väärtusi ja huve.

Senisest enam tuleks arvestada liidu partnerriikides kehtivate eeskirjadega, et säilitada 
atraktiivne ja konkurentsivõimeline ühenduse turg, loobumata seejuures oma standarditest. 
Nii võib Euroopa olla teistele piirkondadele eeskujuks.

Lõpuks kutsub raportöör üles tugevdama WTO raames mitmepoolset kaubandussüsteemi ning 
rõhutab WTO Doha läbirääkimiste raames ambitsioonika, tasakaalustatud ja tervikliku 
kokkuleppe sõlmimise tähtsust. 

Eelöeldu jätkuks palub Euroopa Parlament säilitada ELi olemasolevad kaubanduskaitse 
meetmed.
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