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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et teenuste sektor moodustab rohkem kui 65% kogu ELi sisemajanduse 
koguproduktist ja tööhõivest, ning integreeritud ja paremini toimiv ühtne teenuste turg on 
oluline majanduskasvu taastumiseks ning tööpuuduse vastu võitlemiseks;

B. arvestades, et teenuste direktiiv lihtsustab füüsilisest isikust ettevõtjatel ning väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtjatel oma tegevusalal tegutsemist ja tegevuse laiendamist ning 
töötajate värbamist teistest liikmesriikidest;

C. arvestades, et teenuste direktiiviga hõlmatud teenused moodustavad 45% Euroopa Liidu 
sisemajanduse koguproduktist ning 43% tööhõivest Euroopa Liidus;

D. arvestades, et teenuste ühtne turg tervikuna peab arenema, säilitades seejuures Euroopa 
sotsiaalse mudeli;

1. tunneb heameelt komisjoni teatise üle teenuste direktiivi rakendamise kohta „Partnerlus 
teenuste uueks arenguks 2012–2015”, mis vastab direktiivi artiklis 41 sätestatud 
aruandluskohustusele; kordab vajadust võtta arvesse teenuste direktiivi keskmise ja 
pikaajalise kestusega mõju tööhõivele ELis;

2. tuletab meelde, et teenuste direktiivi tuleb tõlgendada vastavalt aluslepingute uutele 
sätetele, võttes eelkõige arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 3, Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 9 horisontaalset sotsiaalklauslit ja artiklit 14, aluslepingutele lisatud 
protokolli nr 26 ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartat;

3. kordab vajadust võtta arvesse teenuste direktiivi keskmise ja pikaajalise kestusega mõju 
ning nii kvantitatiivset (töökohtade loomine ja kadumine) kui ka kvalitatiivset (töö 
kvaliteet, töötingimused) mõju tööhõivele ELis;

4. märgib, et kõik peamised sidusrühmad peavad püüdma eelkõige nõuetekohaselt tagada 
ühtse turu õigusaktide täieliku rakendamise, kindlustades selle sotsiaalse mõõtme 
arvessevõtmise; leiab, et teenuste siseturu süvendamist tuleks käsitleda võimalusena 
suurendada kõigi ELi kodanike sotsiaalset heaolu, töötajate õigusi ja inimväärseid 
töötingimusi, mis hõlmab ka võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte 
rakendamist, nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 157; on seetõttu ka 
seisukohal, et sotsiaalset kaitset, töötervishoidu ja tööturvalisust puudutavaid sätteid ei saa 
käsitleda ebaproportsionaalsete piirangutena;

5. soovitab teostada järelhindamise, mis käsitleb teenuste liberaliseerimise mõju tööturu, elu-
ja töötingimustele, ning võrrelda seda direktiivi vastuvõtmise ajal eeldatud mõjuga;

6. tuletab meelde, et direktiivi kohaldamisalast on välja jäetud mitu valdkonda, eelkõige 
mittemajanduslikel kaalutlustel osutatavad üldhuviteenused, tervishoiuteenused ja suurem 
osa sotsiaalteenuseid; märgib lisaks, et direktiivi ei kohaldata tööõiguse suhtes ning see ei 



PE497.896v02-00 4/5 AD\935575ET.doc

ET

mõjuta ka liikmesriikide sotsiaalkindlustusalaseid õigusakte;

7. märgib, et viimasel kahel aastakümnel on ühtne turg osutunud väga edukaks; usub samas, 
et tuleb suunata rohkem jõupingutusi majandusliku heaolu, kvaliteetsete töökohtade 
loomise, lõpptarbijatele osutatavate teenuste kvaliteedi ning samuti loodusvarade ja 
keskkonnakaitse edendamisele kui vahendile, mis võimaldab ELil praegusest kriisist välja 
tulla;

8. juhib tähelepanu sellele, et termin „töötaja” on vaja Euroopa tasandil täpselt määratleda, 
selleks et vältida sagenevaid juhtumeid, kus näiteks füüsilisest isikust ettevõtja tööjõu 
kasutamise puhul hiilitakse kõrvale töö-, sotsiaalkindlustuse ja tervisekaitse eeskirjadest;

9. väljendab oma toetust algatustele, mille eesmärk on parandada piiriülest 
teenustepakkumist töö- ja sotsiaalvaldkonna määrusi järgides, et suurendada ELis 
tööhõivet ja luua töökohti;

10. rõhutab vajadust tugevate tagatiste järele töökohta vahetavate töötajate kaitseks; peab 
oluliseks tagada see, et tööjõu saab eelmise tööandja juurest automaatselt üle viia uue 
juurde, ilma et väheneksid töötajate õigused, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta IV peatükis ning ELi toimimise lepingu IX ja X jaotises, pöörates erilist tähelepanu 
ametiühingute rollile ja ELi toimimise lepingu artiklis 154 sätestatud tasakaalustatud 
toetuse klauslile;

11. võtab teadmiseks komisjoni uue teatise „Ühtse turu akt II. Üheskoos uue majanduskasvu 
eest”, mille eesmärk on tõhustada ühtse turu integratsiooni ELis, ergutades kasvu ja 
edendades kvaliteetsete töökohtade loomist eriti noorte jaoks; tunneb heameelt toetuse üle, 
mida teatis pakub sotsiaalsele ettevõtlusele; nõuab, et sellele algatusele järgneks veel 
algatusi, mis toetavad väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid tervikuna;

12. rõhutab, et pensioniskeemide, eriti tööandjapensioni skeemide ülekandmise reegleid on 
vaja parandada;

13. rõhutab, et ühes olulises sektoris, milleks on internet, side ja loomemajandus, ei ole 
siseturu loomine veel lõpule viidud; osutab sellele, et digitaalse ühtse turu loomise 
lõpuleviimisel on veel suur majanduskasvu ja tööhõivepotentsiaal;

14. kutsub liikmesriike üles andma piiriülese teenusepakkumise eesmärgil tööandjatele, 
töötajatele ja teistele sidusrühmadele vajalikke suuniseid kehtiva tööõiguse, 
sotsiaalkindlustuse ja maksuõiguse osas; on seisukohal, et see teave peab olema 
kättesaadav enne liikuvuse kaudu saadud kogemusi, nende tekkimise ajal ja tekkimise 
järgselt;

15. märgib, et ühtsete kontaktpunktide tähtsus seisneb nende ühtse vahelüli rollis, hõlmates 
kõiki ettevõtetele vajalikke menetlusi ning vähendades nii haldustakistusi ja hoogustades 
äritegevust;

16. tunnistab vajadust välja arendada teise põlvkonna ühtsed kontaktpunktid, mis oleksid 
kasutajasõbralikumad ja lihtsustaksid piiriüleste menetluste teostamist; rõhutab, et ühtsete 
kontaktpunktide ja nende pakutava abi kohta on vaja teavet levitada.
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