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ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on veendunud, et praeguse tõsise finantskriisi ajal peab EL suurendama oma jõupingutusi, 
et kõrvaldada ühtse turu sujuva toimimise ees seisvad tõkked, eelkõige valdkondades, mis 
võivad ergutada jätkusuutlikku majanduskasvu, muu hulgas piiriülesed äri- ja 
ettevõtlusalased tegevused, teenuste osutamine, liikuvus, juurdepääs rahastamisele ja 
finantskirjaoskus;

2. leiab, et ELi pangandussektori peamine eesmärk peaks olema reaalmajanduse kapitaliga 
varustamine, mis on üks teadmistel põhineva ühtse turu arendamise eeltingimus ja millega 
soodustatakse kasvu, konkurentsi ja tööhõivet;

3. rõhutab, et veelgi rohkem on vaja ära teha olemuselt jätkusuutliku kasvu kindlustamiseks 
ja selleks, et vältida VKEde tarbetut rakenduskoormust;

4. on arvamusel, et VKEd peavad olema Euroopas jõud, mis edendab majanduse taastamist 
ja kasvu; palub seepärast komisjonil pöörata siseturu väljakujundamise protsessi käigus 
erilist tähelepanu VKEde vajadustele;

5. on veendunud, et siseturu väljakujundamine on vajalik ELi kodanike majanduslikuks ja 
sotsiaalseks heaoluks;

6. rõhutab tungivat vajadust tõsta kodanike teadlikkust maksustamisest ELis ja vähendada 
piiriüleste töötajate ja tööandjate ees seisvaid maksutõkkeid, et lihtsustada nende liikuvust 
ja edendada piiriülest ettevõtlust, võideldes samas maksudest kõrvalehoidmise ja 
maksupettuse võimaluste vastu;

7. rõhutab seetõttu vajadust sotsiaalselt õiglase maksupoliitika järele, millel oleks kasvule 
suunatud ja ümberjaotav roll ning mis oleks suuteline lahendama maksukonkurentsi, 
tõhusa kontrolli, offshore-ettevõtete maksustamise ning Euroopa Liidus õilmitsevate 
maksuparadiiside kaotamisega seotud tõsiseid probleeme;

8. rõhutab, et kõigil ELi kodanikel, kellel ei ole veel pangakontot liikmesriigis, kus nad on 
esitanud selleks taotluse, peaks olema juurdepääs põhilistele pangateenustele; leiab sellega 
seoses, et põhilised pangateenused lihtsustavad madala sissetulekuga tarbijate juurdepääsu 
põhilistele maksevahenditele, et ühtsel turul raha hoiustada, üle kanda ja välja võtta, 
eelkõige seoses piiriülese töölkäimisega; palub seetõttu, et komisjon esitaks õigusakti 
ettepaneku, millega tagataks tarbijasõbralik pangakonto avamise kord kogu ELis;

9. on mures, et ELi kodanikke, kes pärivad kapitali välismaal, lähevad välismaal pensionile 
või kannavad kapitali välismaale, ähvardab sageli topeltmaksustamine; nõuab suuremaid 
jõupingutusi nimetatud olukorra leevendamiseks; avaldab kahetsust selle üle, et komisjon 
on esitanud soovituse vaid pärandimaksude valdkonnas; nõuab tungivalt pensionifondide 
direktiivi läbivaatamist;
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10. on veendunud, et tarbijate usaldus hästitoimiva finantsteenuste turu vastu edendab pikas 
plaanis finantsstabiilsust, majanduskasvu, tõhusust ja innovatsiooni; rõhutab seetõttu 
vajadust anda tarbijatele selles sektoris parem juurdepääs teabele ja sõltumatule 
nõustamisele ning vältida huvide konflikte;

11. rõhutab, et ELi hästikavandatud riskikapitalikord võiks olla majanduskasvu, kapitali 
kättesaadavuse ja tööhõive mootoriks; rõhutab seetõttu vajadust käsitleda tegureid, mis 
põhjustavad ühest küljest riskikapitali pakkumise ja nõudluse nappust ja teiselt poolt 
õhukesi turgusid;

12. kutsub komisjoni üles lihtsustama juurdepääsu mikrokrediidirahastutele väikeettevõtete 
asutamiseks ja arendamiseks, eelkõige piiriülest tegevust kavandavatele ettevõtetele;

13. toonitab, et käibemaksu piiriülese tagasinõudmise menetlused peavad muutuma ettevõtete 
jaoks vähem bürokraatlikuks ja tülikaks; rõhutab, et rahastamine piiriülese riskikapitali 
abil tuleks muuta kättesaadavamaks;

14. rõhutab, et oluline on järgida ELi strateegiat, et toetada sotsiaalset ettevõtlust – arukat, 
jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu toetavat sektorit; leiab, et määrus, mille 
eesmärk on luua Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi märgis, on esimene samm selles 
suunas, ning tunneb selle üle heameelt;

15. toonitab vajadust kasvu edendavate reformide järele Euroopas ning rõhutab, et kõige 
suuremaks prioriteediks on ühtse turu viivitamatu väljakujundamine; rõhutab, et ELi 
institutsioonid on võtnud endale kohustuse käsitleda ühtse turu akti kahtteist vahendit 
prioriteetsetena; palub komisjonil võtta meetmeid liikmesriikide suhtes, kes ei ole veel 
täiel määral rakendanud teenuste direktiivi;

16. tuletab meelde, et liikuvuse piirangute kõrvaldamine kõrghariduses võib suurendada 
Euroopa Liidus kõrgharidusega elanike arvu, vähendades nii Euroopa Liidus kasvavat 
nõudlust kvalifitseeritud tööjõu järele;

17. kutsub üles rakendama põhimõtet „alusta väikesest” igas õigusakti ettepanekus, arvestades 
et õigusaktide mõju VKEdele, mikroettevõtetele ja pereettevõtetele tuleb uurida eelnevalt;

18. rõhutab lisaks, et ühtse turu praegune reguleerimisala, isegi kui seda täiel määral 
rakendatakse, on ebapiisav, kuna tänapäeval moodustab teenuste sektor peaaegu neli 
viiendikku Euroopa majandusest; nõuab seetõttu riiklikke ja kohalike algatusi, et 
laiendada ühtse turu reguleerimisala nii, et see hõlmaks kogu Euroopa majandust 
eesmärgiga kasutada täielikult ära meie majanduse teadmismahukate osade potentsiaali;

19. on arvamusel, et on vaja suurendada pingutusi, et kujundada hiljemalt 2015. aastaks välja 
tõeline digitaalne ühtne turg, mis võimaldaks ettevõtjatel, uuendajatel ja tarbijatel 
kasutada ära elektrooniliste teenuste pakutavaid rohkeid võimalusi ja arenguvaru;

20. osutab tõsiasjale, et majanduses ja majandusajaloos ei ole ühtegi nähtust nii otsustavalt 
toetatud kui vabakaubanduse vastastikuseid eeliseid ja vastastikust kasu; tuletab meelde, 
et maailmakaubanduse kiire taaselustamine oli peamine tegur, mis hoidis 2008. aasta kriisi 
järel ära 1930. aastatele sarnaneva üleilmse kriisi kordumise;
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21. püüdleb veelgi kaugeleulatuvamate eesmärkide poole – lisada poliitilist kaalu ELi ja USA 
vahelise majandusliku lõimumise süvendamisele, mille eesmärk on vabakaubandusleping 
ja täielikult lõimunud Atlandi-ülene turg;

22. nõuab sellega seoses ajahüpet ELi juhitavas kaubanduse liberaliseerimises eesmärgiga 
sõlmida enne 2012. aasta lõppu vabakaubanduslepingud India, Kanada, idapartnerluse 
riikide ja ASEANi liikmesriikidega;

23. tunnistab, et liigse reguleerimise tõttu on Euroopa ettevõtetele, eelkõige mikro-, väikestele 
ja keskmise suurusega ettevõtetele pandud koormus, mis tuleneb nii riiklikest kui ka ELi 
normidest; palub komisjonil avaldada igal aastal kokkuvõte, milles tuvastatakse ja 
selgitatakse eelmisel aastal tehtud seadusandlike ettepanekute kogu puhaskulu ettevõtetele 
ning tehakse ettepanekud nende kulude vähendamiseks järgneval aastal;

24. rõhutab liikuvuse suurendamise tähtsust Euroopa tööturgudel, eelkõige noorte inimeste 
jaoks; rõhutab, et reguleeritud kutsealad tuleb reformida vastavalt teenuste direktiivile 
eesmärgiga vähendada reguleeritud kutsealade arvu;

25. toob esile, kui oluline on see, et kõigis ELi liikmesriikides on antud tarbijatele võimalus 
valida vabalt oma igapäevase tarbimise jaoks vajalike teenuste osutajat ja kaupade tarnijat;

26. väljendab heameelt täiendavate seadusandlike algatuste üle, mille eesmärk on luua 
täielikult integreeritud ühtne turg, et suurendada konkurentsi ja tõhusust ning anda 
Euroopa tarbijatele rohkem valikuvõimalusi.
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