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ET

ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et aruanne ELi kodakondsuse kohta KOM(2010)603 ja ühtse turu akti teatis 
KOM(2010)608 on teineteist vastastikku täiendavad algatused, mis paigutavad kodanikud 
ühtsel turul kesksele kohale ja aitavad ületada ELi praeguse killustatuse;

B. tuletades meelde Euroopa Parlamendi 20. mai 2010. aasta resolutsiooni1 ühtse turu 
loomise kohta tarbijatele ja kodanikele, ning toetades Monti aruannet, mis propageerib 
kodanikupõhist lähenemist, mille kohaselt kodanike ja tarbijate mured on täielikult 
integreeritud ühtse turu arengusse, ja mis tugevdab seeläbi ELi kodanike positsiooni ja 
annab uue poliitilise stiimuli ELi kodakondsuse mõistele;

1. kiidab kõnealuse aruande heaks ja kordab, et ühtse turu saab täielikult saavutada vaid 
eemaldades olemasolevad piiriülesed isikute, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumise 
takistused, mis annaks käegakatsutavaid hüvesid Euroopa kodanikele ja ettevõtetele;

2. võtab teadmiseks komisjoni hiljutised publikatsioonid tarbija teadlikkuse ja mõjuvõimu 
suurendamise ja 20 peamise mure kohta, milles tuuakse ühelt poolt esile teabes, 
seadusandluses ja rakendamisel esinevad lüngad, mis ühtsel turul endiselt eksisteerivad, 
ning teiselt poolt kodanike vastuseis ja teadmiste puudulikkus seoses nende õigustega 
turul;

3. rõhutab, et ADR-süsteemid, nt SOLVIT-võrgustik on osutunud tõhusaks kodanikke 
puudutavate probleemide lahendamisel, nt kutsekvalifikatsioonide tunnustamisel ja palju 
liikuvate töötajate pensionifondide ülekantavuse korral, kuid sellest hoolimata on ADR-
maastik Euroopas jäänud suuresti killustatuks; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks 
2012. aastaks ELi õigusmeetmed ADR-i ja kollektiivse õiguskaitse valdkonnas;

4. ergutab komisjoni kaaluma võimalust võtta vastu kodanikuõiguste harta, nagu nõutakse 
eespool nimetatud Euroopa Parlamendi 20. mai 2010. aasta resolutsioonis, mis määratleb 
kodanike õigused, kohustused ja piiriülesed küsimused ühtsel turul; on seisukohal, et 
kõnealune harta peaks olema hõlpsasti kättesaadav ja käsiraamatuna kasutatav kõikidele 
kodanikele, kes teistesse ELi liikmesriikidesse elama asuvad, seal töötavad, sisseoste 
teevad ja müügiga tegelevad;

5. nõuab terviklikumat lähenemist ELi seadusandluses töötajate piiriülese liikuvuse 
lihtsustamiseks, mis aitab tagada kodanike õigused, ergutada majanduskasvu ning 
investeerida inimkapitali ja töökohtade loomisse, ning kõrvaldab nii viimasedki 
takistused neljale vabadusele.
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