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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil

– lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et ühtne turg võib aidata oluliselt kaasa ELi 2020. aasta tööhõivealaste 
eesmärkide saavutamisele;

2. rõhutab, et teenuste tõhus pakkumine on majanduse edaspidise kasvu, töökohtade loomise 
ja innovatsiooni seisukohast ülitähtis;

3. märgib, et Euroopa majandus tuleb muuta ühtse turu pakutavate võimaluste abil 
elujõulisemaks, kasutades selleks piiride suuremat avamist kaupadele ja teenustele, 
paremate valikuvõimaluste pakkumist, ettevõtetele uute ärivõimaluste loomist ning 
lõppkokkuvõttes ka töökohtade loomist;

4. väljendab heameelt komisjoni aruande COM(2011)8031 üle ning toetab kindlalt 
mikroettevõtetele orienteeritud tõhustatud VKE-testi, mis mõjub positiivselt ELi 
õigusaktide rakendamisele ja kohaldamisele;

5. 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;

6. 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; 

7. peab kahetsusväärseks Euroopa teenusteturu püsivat killustatust; nõuab meetmete võtmist 
liikuvuse suurendamiseks kogu ELis, tugevdades siseturu infosüsteemi, et lihtsustada ja 
tõhustada kutsekvalifikatsioonide tunnustamise menetlemist;

8. kutsub komisjoni üles viima paremate õigusaktide nimel läbi põhjalikud mõjuhindamised 
ning määrama kindlaks need valdkonnad, eriti tööhõive ja sotsiaalküsimuste sfääris, kus 
esineb ülemäärast halduskoormust ja ebajärjepidevust või kus kasutatakse vanamoodsaid 
või vähetulemuslikke meetmeid, mis kahjustavad ühtse turu toimimist; kutsub komisjoni 
üles kaaluma võimalust töötada välja „one in, one out” eeskiri;

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

                                               
1 „VKEde regulatiivse koormuse vähendamine: ELi õigusaktide kohandamine mikroettevõtjate vajadustele”


