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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil

– lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et ühtsel turul võib olla oluline osa strateegia „Euroopa 2020” tööhõivealaste 
eesmärkide saavutamisel, et suurendada kvaliteetsete ja püsivate töökohtade arvu; ühtne 
turg tuleks välja kujundada võimalikult kindlameelselt ja kiiresti; ühtne turg ei ole 
eesmärk iseeneses, vaid vahend sotsiaalse progressi saavutamiseks;

2. on seisukohal, et dialoog tööturu osapoolte ja kodanikuühiskonnaga on oluline usalduse 
taastamisel ühtse turu vastu; märgib, et ühtse turu keskmesse tuleb seada kõikide 
turuosaliste õigused, ja mitte ainult nende tarbija- või ettevõtjaõigused, vaid ka õigused 
kodanike ja töötajatena; oluline on tugevamini ja varem kaasata sotsiaalpartnerid ja kõik 
sidusrühmad selliste meetmete kavandamisse, vastuvõtmisse, rakendamisse ja nende üle 
järelevalve teostamisse, mida on vaja majanduskasvu ja kodanike õiguste edendamiseks 
ühtsel turul;

3. märgib, et strateegia „Euroopa 2020” eesmärgi suurendada kvaliteetsete ja püsivate 
töökohtade arvu saavutamiseks on oluline tõhustada ühtset turgu, muu hulgas säilitades 
asjakohase tasakaalu majanduslike prioriteetide ja sotsiaalse heaolu vahel;

4. rõhutab, et teenuste tõhus pakkumine on majanduse edaspidise kasvu, töökohtade loomise 
ja innovatsiooni seisukohast ülitähtis; väljendab kahetsust VKEde liigse regulatiivse 
koormuse pärast; ühtne turg peab täitma majanduskasvu ja tööhõive edendaja rolli, et 
saavutada suure konkurentsivõimega turumajandus;

5. avaldab kahetsust, et liidu kodanikud ei ole veel saanud täit kasu ühtse turu võimalustest 
paljudes sektorites; märgib seetõttu, et liidu majandus tuleb muuta ühtse turu pakutavate 
võimaluste abil elujõulisemaks, kasutades selleks piiride suuremat avamist kaupadele ja 
teenustele, isikute ja töötajate liikumisvabaduse suurendamist, paremate valikuvõimaluste 
pakkumist, ettevõtetele uute ärivõimaluste loomist ning töökohtade loomist ja rohkemate 
juurdepääsetavate teenuste ja toodete pakkumist uutele tarbijatele, eelkõige puuetega 
inimestele; kõige rohkem kasutamata potentsiaali omavate VKEde toetuseks tuleks rangelt 
kohaldada VKE-testi õigusaktide rakendamise faasis;

6. rõhutab, et ühtne turg võib etendada olulist rolli sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamisel 
liidus, õhutades heade tavade vahetamist; märgib, et majandusjuhtimise raamistik peaks 
põhinema omavahel seotud ja vastastikku sidusate poliitikameetmete kogumil, mis 
stimuleerib majanduskasvu ja tööhõivet, ning et ühtse turu täielik väljakujundamine on 
selle saavutamise eeltingimus; nõuab mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele 
ja kooperatiividele toetusmeetmeid;

7. väljendab heameelt komisjoni teatise „VKEde regulatiivse koormuse vähendamine: ELi 
õigusaktide kohandamine mikroettevõtjate vajadustele” (COM(2011)0803) üle ja toetab 
mikroettevõtetele keskendumist; märgib, et töötervishoiu ja tööohutuse tagamist 
töötajatele ei tohi pidada regulatiivseks koormuseks ning et teatavate valdkondade nõuded 
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ei peaks olema samad eri suurusega ettevõtete jaoks; on seetõttu arvamusel, et eri liiki 
VKEde vajadustele kohandatud õigusaktid hõlbustaksid samuti nende juurdepääsu 
Euroopa ja rahvusvahelistele turgudele;

8. tunnistab ühtse turu kontekstis, et nii elektroonilistel kui ka füüsiliselt olemasolevatel 
ühtsetel kontaktpunktidel on halduskoormuse ja tehingukulude vähendamise ning 
tulemuslikkuse, turu avatuse, läbipaistvuse ja konkurentsi parandamise seisukohast väga 
positiivne mõju, kuna need toovad kaasa avaliku sektori kulutuste vähenemise ning 
ettevõtete, sh VKEde ja mikroettevõtete paremad turulepääsu ning töökohtade loomise ja 
säilitamise võimalused;

9. on veendunud, et digitaalsel ühtsel turul võib olla kogu 1992. aasta ühtse turu 
programmiga samaväärne mõju; ergutab digitaalse ühtse turu väljakujundamist, et luua 
võimalikult palju töö- ja ärivõimalusi;

10. märgib, et Euroopa teenusteturg on jätkuvalt killustatud; nõuab meetmete võtmist 
liikuvuse suurendamiseks kogu ELis, tugevdades siseturu infosüsteemi, et lihtsustada ja 
tõhustada kutsekvalifikatsioonide tunnustamise haldusmenetlust; on seisukohal, et 
komisjon märgib õigusega, et töötajate liikuvus ELis on ikka veel liiga väike ja kõigi 
haldustakistuste kõrvaldamiseks on vaja tõhusamaid meetmeid;

11. on seisukohal, et liikmesriigi tasandil tuleks asutada kergesti juurdepääsetav esmatasandi 
nõustamiskeskus, kuhu ettevõtjad ja kodanikud, sealhulgas puuetega isikud saaksid 
pöörduda, kui neil tekib takistusi ühtse turuga seotud õiguste ja võimaluste kasutamisel. 
Sellise nõustamiskeskuse saaks välja kujundada ka siis, kui arendada edasi SOLVIT-
keskusi;

12. kutsub liikmesriike üles kasutama arukamalt IT-lahendusi, et teavitada ettevõtjaid ja 
kodanikke ning suunata neid kasutama oma õigusi ja võimalusi; puuetega inimeste 
juurdepääs on ülioluline, et nad saaksid teavet oma õiguste ja võimaluste kohta 
juurdepääsetavas vormis;

13. nõuab, et ühtse turu integratsiooni üheks teguriks oleks sotsiaalne ja eelarveline 
lähenemine; palub ligikaudu samaväärse SKPga liikmesriikidel tihedama koostöö teel 
lähenemisprotsessi kiirendada;

14. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada tõhus kontroll, et hoida ära sotsiaalset 
dumpingut ja tagada kollektiivlepingute kohaldamine;

15. märgib, et Euroopa sotsiaalsed standardid on liidu jaoks lisaväärtus ja neil on ühtse turu 
toimimisel keskne osa;

16. rõhutab, et analüüsides ühtse turu integratsiooni aastaaruandes ühtse turu toimimiseks 
olulisi teenindussektoreid, milleks on eelkõige kaubandus, äriteenused, digitaalne turg ja 
transport, tuleks pöörata rohkem tähelepanu puuetega inimestele, kes põrkavad 
takistustele hoonestatud keskkonnas ja teenuste tarbimisel, mis ei ole kavandatud kõigile 
mõeldes;

17. on seisukohal, et ühtse turu parimaks toimimiseks on oluline tagada võrdsed võimalused 
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ja kõik liikmesriigid peaksid liidu õigusakte üle võtma võrdsel määral, ning komisjon 
peaks kasutama oma jõustamisvolitusi rikkujate vastu järjekindlalt ja ilma kedagi 
soosimata;

18. nõuab suuremate jõupingutuste tegemist selleks, et edendada järgmise kahe aasta jooksul 
arukat reguleerimist võimaldavat tegevuskava, eeskätt jätkusuutliku, aruka ja kaasava 
majanduskasvuga seotud sektorites;

19. palub komisjonil asutada komisjoni asjakohases teatises ette pandud riiklike üksuste 
Euroopa võrgustik, andes oma praegusele siseturu nõuandekomiteele uued volitused 
tegeleda ühtse turu integratsiooni ja juhtimise teemadega ning pöörates erilist tähelepanu 
juurdepääsetavusele kooskõlas puuetega inimeste õiguste ratifitseeritud ÜRO 
konventsiooniga;

20. kutsub komisjoni üles jõustama ühtse turu väljakujundamist, tagades ELi direktiivide 
rakendamise kõigis liikmesriikides.
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