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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ühtse turu juhtimise kohta Euroopa 2014. aasta poolaasta raames

(2013/2194(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse … novembri 2013. aasta komisjoni teatist „Iga-aastane majanduskasvu 
analüüs 2014” (COM(2013)...) ja komisjoni aruannet „Ühtse turu integratsiooni olukord 
2014 – Panus 2014. aasta majanduskasvu analüüsi” COM(2013)...),

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

– võttes arvesse 3. oktoobri 2012. aasta komisjoni teatist „Ühtse turu akt II – Üheskoos uue 
majanduskasvu eest” (COM(2012)0573),

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

– võttes arvesse komisjoni talituste 24. veebruari 2012. aasta töödokumenti „Ühtse turu 
tulemuslikkuse suurendamine: iga-aastane valitsemistavade kontroll 2011” 
(SWD(2012)0025),

– võttes arvesse komisjoni 13. aprilli 2011. aasta teatist „Ühtse turu akt. Kaksteist vahendit 
majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks. „Üheskoos uue 
majanduskasvu eest”” (COM(2011)0206),

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020),

– võttes arvesse 4. juulil 2013. aastal veebis avaldatud ühtse turu tulemustabelit,

– võttes arvesse siseturu tulemustabelit nr 26 (veebruar 2013),

– võttes arvesse 27.–28. juunil 2013. aastal kogunenud Euroopa Ülemkogu järeldusi,

– võttes arvesse konkurentsivõime nõukogu 29.–30. mai 2013. aasta järeldusi aruka 
õigusliku reguleerimise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 14.–15. märtsi 2013. aasta kohtumise järeldusi,

– võttes arvesse konkurentsivõime nõukogu 18.–19. veebruari 2013. aasta arutelu 
2013. aasta iga-aastase majanduskasvu analüüsi ja ühtse turu akti kohta,

– võttes arvesse oma 7. veebruari 2013. aasta resolutsiooni ühtse turu juhtimise kohta1 ja 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0054.
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komisjoni 8. mail 2013. aastal vastu võetud vastust,

– võttes arvesse oma 14. juuni 2012. aasta resolutsiooni ühtse turu akti ja järgmiste 
sammude kohta majanduskasvuks1 ning komisjoni 26. septembril 2012. aastal vastu 
võetud vastust,

– võttes arvesse oma 6. aprilli 2011. aasta resolutsiooni juhtimise ja partnerluse kohta ühtsel 
turul2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning ... komisjoni ja ... komisjoni 
arvamusi (A7-0000/2013),

A. arvestades, et 2013. aasta majanduskasvu analüüsiga käivitati kolmas Euroopa poolaasta 
tsükkel, mis sisaldab esimest korda aastaaruannet ühtse turu integratsiooni olukorra kohta;

B. arvestades, et kestliku ja kaasava majanduskasvu jaoks on oluline kõrge 
konkurentsivõimega sotsiaalsel turumajandusel põhineva tõhusa ja hästi toimiva ühtse 
turu olemasolu;

C. arvestades, et parlament palus ühtse turu samba täielikku kaasamist Euroopa poolaasta 
tsüklisse;

D. arvestades, et ühtse turu parema juhtimise eesmärk peaks olema tagada direktiivide ja 
nendega seotud määruste parem ja kiirem ülevõtmine ja rakendamine, eriti kui need on 
seotud kindlaksmääratud peamiste sektoritega;

E. arvestades, et Euroopa poolaasta raames on riiklike reformikavade kvaliteedi vahel suured 
erinevused sisu, läbipaistvuse ja teostatavuse vallas;

F. arvestades, et ühtse turu akti I ja ühtse turu akti II näol on tegemist hästi koostatud 
horisontaalse strateegiaga, mis sätestab konkreetsed seadusandlikud ja 
mitteseadusandlikud meetmed, mis võimaldavad kasutada ära seni kasutamata 
kasvupotentsiaali ja kaotada takistused ühtse turu toimimisel;

G. arvestades, et komisjon on määratlenud peamiste sektoritena teenuste, finantsteenuste, 
transpordi- , energia- ja digitaalse turu sektori, mille abil parandada ja tugevdada ühtse 
turu toimimist; arvestades, et nende valdkondade määratlemise metoodikat tuleks 
regulaarselt hinnata ja läbi vaadata, võttes arvesse kasvueesmärke ja väljavaateid ning 
samuti ka tarbijatele, töötajatele ja kodanikele vajaliku kaitse pakkumise kriteeriume;

H. arvestades, et juurdepääsetav ja tõhus Euroopa transporditaristu, ambitsioonikas Euroopa 
tööstuspoliitika ja ühtse energiaturu loomine – eesmärgiga toetada ELi ettevõtete 
konkurentsivõimet ja samuti tagada kodumajapidamistele ja tarbijatele üldine ja 
taskukohane juurdepääs energiale – on ELi ühtse turu jaoks hädavajalikud; arvestades, et 
seetõttu on vajalik määratleda nende valdkondade esmatähtsad tegevused;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0258.
2 ELT C 296 E, 2.10.2012, lk 51.
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Euroopa poolaasta

1. usub, et ühtset turgu peaks vaatlema rangelt koos teiste horisontaalsete 
poliitikameetmetega, nagu tarbija- ja töötajakaitse, sotsiaalsed õigused, keskkond ja 
säästev areng;

2. kordab oma üleskutset komisjonile tõhustada ühtse turu juhtimist, määratledes selleks 
Euroopa poolaasta ühe konkreetse sambana iga-aastane ühtse turu juhtimise tsükkel, mis 
hõlmab siseturu tulemustabelit, ühtse turu integreerituse aastaaruannet iga-aastase 
majanduskasvu analüüsi osana, Euroopa Ülemkogu juhiseid liikmesriikidele ning ühtse 
turu suuniste rakendamiseks riiklikke, riigipõhiste soovitustega tegevuskavasid;

3. rõhutab vajadust määratleda ühte turg Euroopa poolaasta kolmanda sambana, selleks et 
hõlmata reaalmajandusega seotud selgeid prioriteete; usub, et nende prioriteetide
määratlemine ja saavutamine on oluline majanduskasvu ergutamiseks ja strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkide saavutamist takistava lõhe ületamiseks, tagades samal ajal 
liikmesriikide majandusliku lähenemise nii euroala sees kui ka väljaspool seda ning ELi 
kesksetel ja äärealadel;

4. tuletab meelde oma arvamust, et esimene aruanne ühtse turu integratsiooni olukorra kohta 
oli ebapiisav ja puudulik; usub seega, et tulevased aruanded peaksid selgemalt määratlema 
konkreetsete liikmesriikide praegused puudujäägid, andma konkreetsemad suunised 
võimalike abinõude ning oodatava kasu kohta ning osutama tõhusatele majanduskasvu ja 
konkurentsivõime suurendamise hoobadele ja seega töökohtade loomisele, mis oleksid 
konkreetseteks meetmeteks praeguse sotsiaal- ja majanduskriisi tingimustes;

5. usub, et ühtse turu jaoks oluliste seadusandlike ettepanekute ettevalmistamisel on vaja 
rohkem horisontaalset kooskõlastamist ja järjekindlust; usub, et ühtse turu juhtimisel 
tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta kõikide sidusrühmade vajadusi ning et 
sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna ja teiste sidusrühmade tugevam ja varasem 
kaasamine meetmete väljatöötamisel, vastuvõtmisel, rakendamisel ja järelevalves on 
vajalik selleks, et edendada majanduskasvu ja jõustada ühtsel turul kodanike õigusi;

6. on seisukohal, et Euroopa poolaasta raames peaks tugevamalt rõhuma demokraatlikule 
protsessile koos riiklike parlamentide suurema kaasatusega, suurendades samal ajal 
Euroopa Parlamendi eelisõigusi;

7. usub, et selle protsessi käigus esitatud riigipõhised soovitused peaksid arvesse võtma iga 
liikmesriigi edusamme ja et ühtse turu õigusaktide rakendamise riiklik kord ei pea 
ilmtingimata järgima „üks suurus sobib kõigile” lähenemisviisi;

8. leiab, et ühtse turu integratsioonile pühendatud Euroopa poolaasta kolmanda samba 
eesmärk peaks olema nende esmatähtsate poliitikavaldkondade ja meetmete tuvastamine, 
mis ergutavad ja taaselavdavad reaalmajandust; on seisukohal, et seda eesmärki saab 
tõhusalt saavutada ainult siis, kui kõik ELi institutsioonid seda järjekindlalt jagavad ja 
toetavad; julgustab seetõttu konkurentsivõime nõukogu sellist töökorraldust, mis on 
keskendunud nende reaalmajanduse jaoks oluliste prioriteetide lisamisele Euroopa 
poolaastasse;
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Peamised sektorid

9. on seisukohal, et komisjoni määratletud peamised sektorid – teenused, finantsteenused, 
transpordi- , energia- ja digitaalne turg – on ühtse turu täieliku integreerimise jaoks 
otsustava tähtsusega; usub, et nendele sektoritele keskendumisega peaksid kaasnema 
jõupingutused tugevdada kodanike, nii tarbijate kui ka töötajate õiguste kaitset ning 
mõjusa ja integreeritud tööstuspoliitika taaskäivitamine ning teadmistel ja innovatsioonil 
põhinev konkurentsivõime, mis saavutatakse teadusuuringutesse ja haridusse 
investeerimise kaudu;

10. nõuab tungivalt, et komisjon töötaks välja tõelise Euroopa tööstuspoliitika; usub, et 
taasindustrialiseerimine peaks olema liidu sektoriülene prioriteet; on seisukohal, et see uus 
tööstuspoliitika peaks hõlmama ühtse turu eeskirjade jõustamist, ühtse turu välismõõtme 
terviklikku strateegiat, mis põhineb vastastikkusel ja jagatud miinimumstandarditel 
(eelkõige sotsiaal-, keskkonna- ja ohutusküsimused), võrdseid tingimusi maksu- ja 
tarbijakaitsepoliitikas, tööstuse muutuste ja ümberstruktureerimise nõuetekohast haldamist 
ning paremat juurdepääsu kapitalile ja taristule, et suurendada ettevõtete 
konkurentsivõimet ja lihtsustada nende juurdepääsu uutele turgudele;

11. kutsub komisjoni üles esitama üksikasjaliku tegevuskava meetmete kohta, mis on 
kavandatud selleks, et saavutada täielikult integreeritud ja omavahel ühendatud ühtne 
energiaturg; rõhutab vajadust tagada tarbijatele läbipaistvad ja võrreldavad energiahinnad;

12. rõhutab, et taristu parandamine – eelkõige piiriüleste ühenduste ja koostalitlusvõime 
parandamine – on ühtse turu tõhusa toimimise jaoks olulise tähtsusega; usub, et ühtne, 
omavahel ühendatud ja tõhus Euroopa transpordisüsteem on kaupade, inimeste ja teenuste 
tõrgeteta liikumiseks olulise tähtsusega; avaldab kahetsust, et puuduvad piisavad 
investeeringud, mis on vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks, ja kordab, et nende 
projektide jaoks peaks kehtestama asjakohased uuenduslikud rahastamismeetmed;

13. rõhutab komisjonile esitatud konkreetsete ettepanekute paketi ühtse rakendamise olulisust, 
et arendada ja täiendada digitaalset ühtset turgu, eelkõige pidades silmas üldist 
juurdepääsu internetile ja ajakohaseid ning läbipaistvaid tarbijakaitse mehhanisme;

14. nõuab kaugelepürgiva tarbijakaitse tegevuskava rakendamist, sealhulgas seadusandlikud 
ja programmilised meetmed, eesmärgiga tugevdada tarbijakaitset ja usaldust ühtse turu 
vastu, tugevdada tarbijate õigusi, soodustada keskmise tarbija vastutustundlikku käitumist 
ja suurendada haavatavate tarbijate kaitset;

15. toetab ELi tasandil tehtud algatusi, mis täiendavad riiklikke jõupingutusi mikrokrediidi 
suurendamiseks ja sotsiaalse ettevõtluse edendamiseks;

16. on seisukohal, et isikute ja töötajate vaba liikumine Euroopas ei ole veel välja kujunenud 
ja et on vaja tugevamaid meetmeid, selleks et eemaldada järelejäänud tõkked ja tagada 
töötajate võrdse kohtlemise põhimõtte täitmine;

17. tuletab meelde, et ühtse turu aktide esitamise tsükliline meetod võimaldas regulaarselt 
määratleda ja arutleda ühtse turu arendamise prioriteetide üle; on seisukohal, et seda 
meetodit peaks parandama ja edasi arendama;
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18. kiidab heaks tarbijatele mõeldud toodete ohutuse ja turujärelevalve määruse jaoks 
koostatud seadusandlike algatuste paketi „Ühendatud Euroopa: ühtse 
telekommunikatsioonituru loomine” ja paketi muu kui finantsalase teabe ja mitmekesisust 
käsitleva teabe avalikustamise kohta suurte äriühingute ja kontsernide poolt; usub, et need 
algatused parandavad tarbijate õigusi, aitavad paremini tagada tarbijate tervise ja ohutuse, 
lihtsustavad kaupade ja teenustega kauplemist ja edendavad konkurentsivõime uut 
mudelit; palub seega komisjonil teha tihedat koostööd parlamendi ja nõukoguga, et jõuda 
kokkulepeteni mõistliku aja jooksul;

19. rõhutab kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise direktiivi, riigihangete ja 
kontsessioonide paketi ja vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi ning vaidluste 
veebipõhise lahendamise määruse reformide osas saavutatud poliitiliste kokkulepete 
tähtsust; nõuab seega tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid alustaksid kõigi uute sätete
kiiret ja terviklikku rakendamist;

20. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks ülejäänud ühtse turu aktis määratletud ettepanekud, 
eelkõige läbipaistvuse direktiivi läbivaatamine, tulumaksu ühtse konsolideeritud 
maksubaasi kehtestamine, seadusandlik ettepanek Euroopa kollektiivse õiguskaitse 
reeglite kohta ja ettepanekud, millega lihtsustatakse pikaajalisi investeeringuid 
reaalmajandusse; palub komisjonil täiendavalt rakendada ajakohastatud tolliseadustikku ja 
arendada välja ühtsed e-tolli tavad;

21. on seisukohal, et finantsteenuste määrus peaks pakkuma tarbijatele paremat teavet, 
suuremat kaitset ja tõhusamat õiguskaitset; rõhutab vajadust lõpetada kiirelt ja positiivselt 
tarbijate ja jaefinantsteenuste turu seadusandlike ettepanekutega seotud töö, eelkõige 
jaekliendile suunatud kombineeritud investeerimistoodete kohta investoritele esitatava 
põhiteabe valdkonnas ning maksekontodega seotud tasude võrreldavuse, maksekonto 
üleviimise ja põhimaksekontole juurdepääsu valdkonnas; on seisukohal, et tuleks esitada 
täiendavaid ettepanekuid, nagu tarbija maksejõuetuse kord, selleks et soodustada 
erasäästude turvalist investeerimist reaalmajandusse;

Juhtimise vahendid

22. võtab teadmiseks komisjoni vastuse parlamendi 7. veebruari 2013. aasta resolutsioonile 
seoses nõutud seadusandliku ettepaneku, mis sisaldaks kõnealuses resolutsioonis loetletud 
elemente, õigusliku alusega; usub, et selles tehtud kindlad soovitused sisaldavad 
väärtuslikke ideid ühtse turu parema juhtimise kohta;

23. kiidab heaks veebis avaldatud ühtse turu tulemustabeli ja eelkõige selle visuaalse ja 
informatiivse liikmesriikide tulemuste esitamise viisi seoses siseturu toimimise jaoks 
oluliste ELi õigusaktidega; usub, et kui selle eesmärk on lihtsustada kõigi Euroopa Liidu 
kodanike arusaamist ühtse turu tsüklitest ja nende võimalikust aktiivsest rollis selles, 
peaks veebis avaldatud tulemustabel olema kättesaadav kõigis liidu keeltes;

24. usub, et tuleks teha jõupingutusi, et muuta liikmesriikides liidu õigusaktide rakendamine 
ja ühetaoline kohaldamine läbipaistvamaks; on seisukohal, et iga direktiivi peaks üle 
võtma ühtsel viisil ja kõik ülevõtmise meetmed peaksid olema vastu võetud selliselt, et 
need kajastaksid liidu tasandil saavutatud kompromisse;
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25. usub, et ainult kvantitatiivne statistika ühtse turu õigusaktide rakendamisel ei ole piisav ja 
et on vaja keskenduda õigusaktide rakendamise kvaliteedile liikmesriikides;

26. avaldab heakskiitu keskmise õigusaktide ülevõtmata jätmise taseme üle, mis on nüüd 
langenud 0,6%ni; rõhutab, et isegi väike mahajäämus olulises poliitikavaldkonnas võib 
mõjuda väga kahjulikult tarbijate ja äriühingute võimalustele ja seega kogu Euroopa Liidu 
majandusele;

27. märgib üllatusega väidet, et liikmesriigid vastutavad ainsana kõikide rikkumismenetluste 
kestuse eest; on eriti mures, et teenustega seotud juhtumite menetlus kestab kõige kauem 
(keskmiselt 49,8 kuud);

28. on seisukohal, et rikkumismenetlus peaks igal juhul olema viimane võimalus, mis 
võetakse kasutusele siis, kui on tehtud mitmeid katseid olukorda koordineerida ja
parandada, ja et on soovitav kasutada EU PILOTit ja teisi menetlusi enne liikmesriigi 
kaebamist Euroopa Kohtusse;

29. toetab komisjoni tegevust riigiasutustevahelise koostöö parandamisel seoses ühtse turu 
toimimisega; nõustub, et alaline IT-mehhanism, mis lihtsustab asjakohase teabe vahetust, 
võiks olukorda märkimisväärselt parandada, kuna paar korda aastas kohtuv ekspertide 
rühm ei ole kindlasti sobiv viis sellise esmatähtsa küsimusega tegelemiseks;

30. kordab siseturu infosüsteemi (IMI) nõuetekohase toimimise olulisust, hiljuti sai see 
nõuetekohase õigusliku aluse ja praegu laiendatakse seda uutele poliitikavaldkondadele ja 
sektoritele; kutsub komisjoni üles teavitama parlamenti masintõlke toimimise kohta, mis 
lihtsustaks riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste vahelist suhtlust;

31. kutsub liikmesriike üles suurendama jõupingutusi avaliku halduse ajakohastamisel – muu 
hulgas e-valitsuse, e-tervishoiu, e-arvete ja e-hangetega seotud meetmete kiire 
rakendamise abil – eesmärgiga pakkuda kodanikele ja äriühingutele kogu Euroopas 
rohkem ja paremaid digitaalteenuseid ja vähendada kulusid ning suurendada avaliku 
sektori tõhusust;

32. palub liikmesriikidel tagada, et teenuste direktiivi kohaselt eraldataks SOLVITi võrgule ja 
ühtsetele kontaktpunktidele piisavalt vahendeid; palub komisjonil ja liikmesriikidel astuda 
täiendavaid samme, et levitada teavet äriühingutele ja ettevõtjatele nende vahendite 
kättesaadavuse kohta;

33. võtab teadmiseks portaalide „Teie Euroopa” ja „Teie Euroopa Nõuanne”, mis peaksid 
andma vajalikku teavet Euroopas ringi liikuvale isikule, kasutamise pideva suurenemise; 
on teadlik, et samas on liikuvuse tase Euroopas siiski madal ja tihti piirdub see piiratud 
arvu kõrgelt haritud ja jõukate üksikisikute ja sotsiaalsete rühmadega;

34. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule 
ning Euroopa Ülemkogule ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele.



PR\1006343ET.doc 9/11 PE521.613v01-00

ET

SELETUSKIRI

Tänu mitmetele Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi algatustele ning Euroopa 
Ülemkogu selgele toetusele on ühtse turu juhtimise küsimus asetunud poliitilises 
tegevuskavas esmatähtsale kohale.

Komisjoni 8. juuni 2012. aasta teatises ühtse turu parema juhtimise kohta nõuti uuendatud 
poliitilist vastutust, et ühtne turg aitaks tõhusalt saavutada majanduskasvu ning saavutada 
konkreetseid tulemusi Euroopa kodanike, tarbijate ja äriühingute jaoks. Seda korrati 2013. 
aasta iga-aastases majanduskasvu analüüsis ja sellele lisatud aruandes ühtse turu 
integratsiooni olukorra kohta 2013. aastal, mis nõudis jõupingutuste suurendamist, et tagada 
juba olemasolevate reeglite parem rakendamine ja jõustamine. 

Et saavutada need eesmärgid ja järgides majanduskasvu käsitleva algatusega seotud 
konkreetset nõuet, mis võtab arvesse erinevaid riigipõhiseid soovitusi, mis omakorda 
arvestavad parlamendi 14. juunil 2012. aastal vastu võetud resolutsioonis (ühtse turu akti ja 
järgmiste sammude kohta majanduskasvuks) esitatud ühtse turu rakendamise olukorda, 
koostas siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon seadusandliku algatusraporti, mille eesmärk on 
tugevdada ühtse turu juhtimist, et parandada selle toimimist ja panustada majanduskasvu ja 
töökohtade loomise edendamisse Euroopas. Resolutsioon konkreetsete soovitustega 
komisjonile võeti vastu 7. veebruari 2013. aasta täiskogu istungil.

Euroopa Ülemkogu rõhutas oma 14.–15. märtsil 2013. aastal toimunud kohtumisel, et „üks 
peamisi majanduskasvu ja töökohtade loomise mootoreid on endiselt ühtne turg” ja lubas 
pöörata „nendele küsimustele [mis on seotud komisjoni aruandes ühtse turu integratsiooni 
olukorra kohta tehtud soovitustega ning ka ühtse turu aktides I ja II tehtud ettepanekutega ja 
ühtse turu õigusaktide rakendamisega] regulaarselt tähelepanu”.

Käesoleva raporti eesmärk on säilitada piisav tähelepanu sellele, kuidas ühtne turg Euroopa 
Liidus toimib, ja esitada märkused, mis on seotud eelnevalt koostatud soovitustega (eelkõige 
Schwabi raportis), uuendatud seisukoht järgmise iga-aastase majanduskasvu analüüsi sisu 
kohta ning esmatähtsate tegevuste kohta riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil, samuti komisjoni 
hiljutised jõupingutused seoses ühtse turu juhtimise vahendite rohkusega.

Euroopa poolaasta

Ühtse turu juhtimise tugevdamine on tugevalt seotud konkreetse võimalusega luua eraldi 
Euroopa poolaasta sammas. Raportöör on seisukohal, et majandus- ja tööhõivepoliitikat peaks 
täiendama olulise osaga, mis hõlmab reaalmajanduse elavdamise kõiki võimalikke hoobasid, 
mis muidu võiksid Euroopa poolaasta üldisest koordineerimisest välja jääda.

Esimeseks sammuks selle suunas võib pidada 2013. aasta majanduskasvu analüüsi, sealhulgas 
aastaaruannet ühtse turu integratsiooni olukorra kohta; Eeldatavalt novembris esitatav 2014. 
aasta majanduskasvu analüüs on väga oluline viide, mille peaks lisama sellesse raportisse kui 
Euroopa poolaasta tsükli olulise osa, ning sellele peaksid lisanduma parlamendi asjakohased 
märkused ja ettepanekud. 
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Iga-aastasele majanduskasvu analüüsile lisatav aruanne ühtse turu integratsiooni olukorra 
kohta tuvastab probleemid ja puudujäägid; siiski peaks see hõlmama ka reaalmajandusega 
seotud selgeid prioriteete ja välja tooma tõhusad hoovad majanduskasvu ja konkurentsivõime 
edendamiseks. 

Raportöör on ka veendunud, et Euroopa poolaasta raames ühtse turu prioriteetide 
koordineerimisel peaks suurema rõhu asetama demokraatlikule protsessile ning riikide 
parlamentide täielikule kaasamisele, Euroopa Parlamendi eelisõigustest kinnipidamisele ja et 
sotsiaalpartneritele ning kõikidele teistele sidusrühmadele peaks andma piisava tegevusruumi. 

Peamised sektorid

Oma teatises ühtse turu parema juhtimise kohta määratles komisjon metoodika abil, mida 
peaks pidevalt hindama ja läbi vaatama, ühtse turu toimimise parandamise ja tugevdamise 
peamised sektorid: teenuste, finantsteenuste, transpordi-, energia- ja digitaalse turu sektor. 
Raportöör on seisukohal, et need on siiski veel esmatähtsad valdkonnad ja seetõttu tuleks 
uuesti alustada jõupingutuste kooskõlastamist. Ta on ka seisukohal, et neid peab täiendama ja 
ühendama teiste aspektidega, mis on rangelt seotud ühtse turu poliitikatega, mille jaoks tuleks 
esitada teisi meetmeid ja ettepanekuid.

Mõjus ja integreeritud tööstuspoliitika on Euroopa majanduste taastumisel ning stabiilse 
kriisist väljumise jaoks olulise tähtsusega. Euroopa kodanike õiguste – nii tarbijate kui ka 
töötajatena – parem kaitse on usalduse suurendamise jaoks ühtse turu vastu ning 
vastutustundliku käitumise soodustamise jaoks olulise tähtsusega. Ühtse turu poliitika 
koordineerimise eesmärk peaks olema uue teadmistel ja innovatsioonil põhineva 
konkurentsivõime mudeli taasavastamine, mille jaoks on vaja suurendada investeeringuid 
haridusse ja teadusuuringutesse. 

Viis, kuidas ühtse turu aktide I ja II kohta ettepanekuid esitleti ja nende üle arutleti, on hea 
näide ja neid ettepanekuid peab parendama ning edasi arendama. Käesolev raport annab 
võimaluse kõige olulisemate ettepanekute olukorra hindamiseks, võttes arvesse neile 
omistatud olulist rolli ühtse turu toimimises. 

Juhtimise vahendid

2012. aasta veebruari nn juhtimise kontrolli aruandele, milles esitati terviklik arusaam ühtse 
turu töövahenditest juhtimistsükli osana, ja 2013. aasta veebruaris avaldatud 15. siseturu 
tulemustabelile, mis andis tavapärase hinnangu liikmesriikide ühtse turu õigusaktide 
rakendamise kohta, järgnes komisjoni 2013. aasta juunis veebis avaldatud ühtse turu 
tulemustabel, mille eesmärk on tagada sidus aruandlus, tugevuste ja nõrkuste analüüs ning 
pakkuda erinevaid stiimuleid olukorra parandamiseks.

Veebis avaldatud tulemustabeli keskmes on ühtse turu juhtimistsükkel ning see annab 
ülevaate liikmesriikide tulemustest, tagasisidet koos erinevate riikide konkreetsete edulugude 
ja parimate tavadega ning samuti kodanike ja äriühingute kindlakstehtud probleemidega. 
Näitajatena kasutatavad juhtimise vahendid hõlmavad ELi õigusaktide ülevõtmise taset, 
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rikkumismenetluste arvu, teenuste direktiivi kohast ühtsete kontaktpunktide loomist, siseturu 
infosüsteemi toimimist, SOLVITi juhtimist ja portaali „Teie Euroopa” kasutamist. 

Raportöör soovib esitada põhimärkused ühtse turu juhtimistsükli ja selle osade kohta, pidades 
samuti meeles asjaolu, et praegu valmistatakse vastusena komisjoni soovitustele ja „Teie 
Euroopa” tegevuskavale ette eraldi algatusraportit SOLVITi kohta. Lisaks – pärast ühtse turu 
kuu lõppemist, mis iseenesest oli Euroopa Parlamendi algatatud ühtse turu foorumi 
järelmeede – teeb raportöör täiendavaid märkusi selle struktuuri ja tulemuste kohta eraldi 
muudatusettepanekute vormis.


