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ETTEPANEKUD

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

– võttes arvesse oma 7. veebruari 2013. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile ühtse 
turu juhtimise kohta1,

– võttes arvesse komisjoni 28. novembri 2012. aasta esimest aruannet „Ühtse turu 
integratsiooni olukord 2013 – Panus 2013. aasta majanduskasvu analüüsi” 
COM(2012)0752),

– võttes arvesse komisjoni 8. juuni 2012. aasta teatist „Ühtse turu parem juhtimine” 
(COM(2012)0259),

1. tuletab meelde, et ühtne turg on majanduskasvu ergutamisel ja töökohtade loomisel 
peamine liikumapanev jõud ning see on hädavajalik strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide saavutamiseks seoses aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvuga; 
täheldab, et siiski on vastav potentsiaal mitmetes aspektides veel kasutamata;

2. juhib tähelepanu sellele, et teenuste direktiivi täielik ja nõuetekohane rakendamine võiks 
kaasa tuua sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvupotentsiaali vahemikus 0,8% kuni 
2,6%;

3. väljendab heameelt, et iga-aastane majanduskasvu analüüs tugineb 2013. aasta Euroopa 
poolaastal esimest korda ühtse turu integratsiooni olukorda käsitleval aruandel;

4. peab siiski kahetsusväärseks, et hoolimata sellest, et on kindlad tõendid ühtse turu 
olulisuse kohta kriisi ületamisel, ei ole 2013. aasta riigipõhistes soovitustes ühtse turu 
eeskirjade nõuetekohasest rakendamisest ja jõustamisest tulenevat majanduskasvu- ja 
tööhõivepotentsiaali piisavalt käsitletud;

5. toetab asjaolu, et käesoleva aasta riigipõhistes soovitustes rõhutatakse teenuste sektorites 
turule sisenemise põhjendamatute piirangute ja tõkete kaotamise olulisust; kutsub 
asjaomaseid liikmesriike üles neid soovitusi võimalikult palju arvestama;

6. kutsub komisjoni üles seadma järgmises iga-aastases majanduskasvu analüüsis ja 2014. 
aasta Euroopa poolaastal ühtse turu juhtimine prioriteediks ning võtma järgmistes 
riigipõhistes soovitustes täiel määral arvesse olulisimaid kiiresti kasvavaid valdkondi, 
milleks on teenindussektor, energeetikasektor, transpordisektor ja digitaalne ühtne turg, 
ning samuti võtma täiel määral arvesse I ja II ühtse turu aktis toodud meetmeid;

7. nõuab tungivalt, et vahepeal suurendaksid liikmesriigid ja komisjon jõupingutusi ühtset 
turgu reguleerivate õigusaktide jõustamiseks ja teostaks jõustamise üle järelevalvet, 
muuhulgas regulaarsete ELi lauskontrollide kaudu;

8. kordab oma üleskutset komisjonile tõhustada ühtse turu juhtimist ja määratleda selleks 
                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0054.
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Euroopa poolaasta ühe spetsiifilise sambana iga-aastane ühtse turu juhtimise tsükkel, 
sealhulgas siseturu tulemustabel, koostada siseturu integreerituse aastaaruanne iga-aastase 
majanduskasvu analüüsi osana, töötada välja Euroopa Ülemkogu juhised liikmesriikidele 
ning siseturu suuniste rakendamiseks riiklikud, riigipõhiste soovitustega, tegevuskavad;

9. täheldab riikide parlamentide vähest osalust ühtset turgu käsitlevas arutelus 2013. aasta 
Euroopa poolaastal ja kutsub neid üles osalema aktiivselt aruteludes nii Euroopa 
Parlamendiga kui ka oma valitsustega, et kasutamata majanduskasvu- ja 
tööhõivepotentsiaali paremini ära kasutada.


