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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et eeskirjade puudulik ja hiline ülevõtmine ning ebapiisav rakendamine ja 
jõustamine põhjustavad õiguskindlusetust ning ei võimalda kodanikel ja ettevõtjatel täiel 
määral siseturu eeliseid kasutada;

2. taunib asjaolu, et mõned liikmesriigid alahindavad ELi õiguse nõuetekohase ja õigeaegse 
kohaldamise väärtust; nõuab tungivalt, et nad viivituste vältimiseks omistaksid 
ülevõtmisele ja kohaldamisele nõuetekohast tähtsust;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et on vaja tihedamat ja alalist koostööd nii ELi institutsioonide 
ja riiklike asutuste kui ka liikmesriikide haldusasutuste vahel, et tagada ELi õiguse õige, 
tõhus ja õigeaegne kohaldamine ja selgitada varakult välja rakendamisega seotud 
probleemid;

4. rõhutab kohustuslike vastavustabelite loomise vajadust, mis sisaldaksid üksikasjalikku 
teavet ülevõtmise riiklike meetmete kohta, et tagada ELi õiguse ülevõtmise ja 
kohaldamise tulemuslikum järelevalve;

5. nõuab tungivalt Euroopa Parlamendi rolli suurendamist ühtse turu eeskirjade kohaldamise, 
jõustamise ja järelevalve valdkonnas; toetab iga-aastase ühtse turu foorumi ideed;

6. soovitab Euroopa Parlamendil ja liikmesriikide parlamentidel kasutada Lissaboni 
lepinguga loodud uut koostööraamistikku ja vaadata igal aastal läbi rakendamisprotsess 
teatavas ühtse turu valdkonnas; arvab, et komisjon ja riiklikud asutused peaksid tegema 
kõik, mis nende võimuses, et arvestada läbivaatamismenetluse tulemusi;

7. on arvamusel, et halduskoostöö tõhustamiseks peaks praegu kasutusel olevat siseturu 
infosüsteemi laiendama nii, et see hõlmaks ka teisi valdkondi;

8. rõhutab siseturu tulemustabeli ja tarbijaturu tulemustabeli keskset rolli olulise kaudse 
distsiplinaarmehhanismina toimivate järelevalve- ja võrdlusvahendite tulemuslikuma 
kasutamise raames; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama piisava rahastamise ja 
personali, et tarbijaturu tulemustabelit oleks võimalik edasi arendada;

9. palub komisjonil vajaduse korral ja juhul, kui muud vahendid ei ole osutunud tõhusaks, 
kõhklemata algatada rikkumismenetlus ja võtta endale kohustus kiirendada vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 260 rikkumismenetlusi, mis on seotud 
rakendusmeetmetest teatamata jätmise ja muude rikkumistega; nõuab tungivalt, et 
komisjon kasutaks vajaduse korral Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 260 lõike 3 
uusi sätteid, et ELi õiguse kohaldamine oleks tõhus ja õigeaegne;

10. palub komisjonil suurema läbipaistvuse tagamiseks anda rohkem teavet 
rikkumismenetluste, sealhulgas põhjuste kohta, miks komisjon on otsustanud menetluse 
algatada või lõpetada;
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11. palub komisjonil kaaluda uuenduslikke mehhanisme, nagu teenuste direktiivis ette nähtud 
vastastikuse hindamise menetlus, et tagada ELi õiguse tulemuslikum kohaldamine;

12. kutsub Euroopa Parlamendi liikmeid ja riiklikke asutusi üles edendama kodanike 
nõuandeteenistust ning niisuguste alternatiivsete vaidlustelahendamise vahendite ja 
mitteformaalsete probleemilahendamise mehhanismide kasutamist nagu SOLVIT, mida 
kasutatakse nende suurest potentsiaalist hoolimata liiga vähe, samuti üheainsa 
juurdepääsuga veebilehe (portaali Teie Euroopa) kasutamist; nõuab nende suutlikkuse 
suurendamist täiendavate rahaliste ja inimressursside eraldamise abil;

13. ergutab projektis EU Pilot mitteosalevaid liikmesriike selle uue koostööalgatusega 
liituma, et rikkumismenetlusi täiendavalt ratsionaliseerida; palub komisjonil lisada ELi 
õiguse kohaldamise jälgimise aastaaruannetesse üksikasjalikumat teavet projekti EU Pilot 
mõju kohta rikkumismenetluste korraldusele;

14. rõhutab vajadust kiiresti saavutada suurem õiguskindlus ja selgus lepingulistes suhetes 
ning juurdepääs piisavale, taskukohasele ja tõhusale hüvitusmehhanismile, sealhulgas 
Euroopa kollektiivsele hüvitusmehhanismile ja vaidluste alternatiivse lahendamise 
süsteemidele;

15. nõuab tungivalt, et liikmesriigid suurendaksid jõupingutusi, mille eesmärk on 
nõuetekohaselt ELi õigust rakendada ja tagada selle õige jõustamine ühtse turu kesksetes 
valdkondades, pidades silmas näiteks teenuste direktiivi, riigihankeid käsitlevaid 
õigusakte ja kutsekvalifikatsiooni vastastikust tunnustamist käsitlevat direktiivi.
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