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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

siseturu tulemustabeli kohta
(2009/2141(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 29. juuni 2009. aasta soovitust ühtse turu toimimise tõhustamise 
meetmete kohta1;

– võttes arvesse komisjoni 12. juuli 2004. aasta soovitust siseturgu mõjutavate direktiivide 
siseriiklikesse õigusaktidesse ülevõtmise kohta2;

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti siseturu tulemustabeli kohta (SEK(2009)1007); 

– võttes arvesse oma 4. septembri 2007. aasta resolutsiooni ühtse turu läbivaatamise kohta:
tõkete ja ebatõhususte ületamine parema rakendamise ja jõustamise abil3;

– võttes arvesse oma 23. septembri 2008. aasta resolutsiooni siseturu tulemustabeli kohta4;

– võttes arvesse oma 9. juuli 2008. aasta resolutsiooni liikmesriikide kohtunike rolli kohta 
Euroopa kohtusüsteemis5;

– võttes arvesse 24. septembri 2009. aasta nõukogu (konkurentsivõime – siseturg, tööstus ja 
teadusuuringud) järeldusi siseturu paremini toimima panemise kohta6;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A7-0000/2009),

A. arvestades, et tulemuslikult toimiv siseturg on hädavajalik stabiilse ja uuendusliku 
majanduskeskkonna loomiseks, kus tarbijad võivad rahulikult kulutada ja ettevõtted uusi 
töökohti luua;

B. arvestades, et ehkki siseturg on tublisti arenenud, tuleb selle potentsiaali täieliku avamise 
tagamiseks veel tublisti tööd teha;

C. arvestades, et siseturg ei saa nõuetekohaselt toimida ilma selle toimimist mõjutavate 
ühenduse eeskirjade õige ülevõtmise, kohaldamise ja jõustamiseta;

D. arvestades, et on hädavajalik, et liikmesriigid võtaksid siseturgu reguleerivad õigusaktid 
siseriiklikku õigusesse üle õigeaegselt;

E. arvestades, et Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid võivad anda aktiivse 
                                               
1 ELT L 176, 7.7.2009, lk 17.
2 ELT L 98, 16.4.2005, lk 47.
3 ELT C 187E, 24.7.2008, lk 80.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0421.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0352.
6 Nõukogu dokument 13024/09.
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panuse siseturgu reguleerivate õigusaktide paremaks ülevõtmiseks sellega, et jätkavad 
läbirääkimiste ja ülevõtmisprotsessi ajal omavahel tihedat koostööd;

F. arvestades, et siseturu õigusaktide rakendamisest kokkuvõtete tegemiseks peaksid ELi 
institutsioonide ja liikmesriikide esindajad korrapäraselt kohtuma;

G. arvestades, et parlament tervitab siseturu tulemustabeli avaldamist, kuna see aitab 
vähendada ülevõtmisel esinevat mahajäämust;

H. arvestades, et nii siseturu tulemustabeli kui ka tarbijaturu tulemustabeli eesmärk on 
parandada siseturu toimimist;

I. arvestades, et praegune ülevõtmise mahajäämuse keskmine näitaja 1% on 2007. aastal 
riigipeade ja valitsusjuhtide kokku lepitud 1% eesmärgiga kooskõlas, kuid üheksal 
liikmesriigil on see eesmärk ikka veel täitmata; 

J. arvestades, et killustumisteguri suurus on 6%, mis tähendab, et 100 direktiivi on vähemalt 
ühes liikmesriigis veel üle võtmata;

K. arvestades, et 22 direktiivi on ülevõtmistähtajast vähemalt kahe aasta võtta maha jäänud, 
mis tähendab riigipeade ja valitsusjuhtide 2002. aastal seatud „nulltolerantsi“ eesmärgi 
otsest eiramist; 

L. arvestades, et eriti tähtis on jälgida teatavate siseturu arengu jaoks keskset tähtsust 
omavate direktiivide ülevõtmist; 

M. arvestades, et laialdasem üldsusele kättesaadav teave sellest, millised direktiivid ja 
millistes liikmesriikides on veel üle võtmata, võib olla kasulik üldsuse teadlikkuse 
tõstmiseks ning surve avaldamiseks, näiteks Euroopa Parlamendi liikmete poolt 
liikmesriikide parlamendiliikmetele;

N. arvestades, et ülevõtmise kvaliteedi kohta on vaja rohkem teavet; 

O. arvestades, et siseturu osas toimunud rõhuasetuse nihkumise tõttu õigusaktidelt nende 
rakendamisele peaks siseturu tulemustabel korrapäraselt andma põhjalikumat teavet 
siseturu õigusaktide kohaldamise ja jõustamise kohta, sealhulgas konkreetsete turgude 
tegelikku avatust kajastavate näidikute kohta, mis lubaks tulemusi ja suundumusi 
paremini jälgida;

P. arvestades, et koolitused ja piiriülene suhtlemine, sealhulgas komisjoni rajatud 
elektrooniliste võrgustike kaudu, omavad ühenduse siseturuõigustiku parema 
kohaldamise seisukohalt keskset tähtsust;

Q. arvestades, et kodanikud ja ettevõtted sõltuvad siseturueeskirjade tulemuslikust 
jõustamisest, mis aitab neil selle potentsiaali täielikult ära kasutada,

Sissejuhatus

1. tervitab komisjoni eelpoolnimetatud soovitust ühtse turu toimimise tõhustamise meetmete 
kohta; rõhutab, et liikmesriigid ei tohiks mitte välja valida neile kõige sobivamaid 
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meetmeid, vaid peaksid püüdma neid kõiki rakendada;

2. loodab, et komisjon ja liikmesriigid teevad tihedat koostööd ning võtavad üheskoos 
endale vastutuse siseturu potentsiaali täieliku ärakasutamise eest; kutsub komisjoni 
kasutama kõiki oma volitusi, et tagada siseturu eeskirjade tulemuslik kohaldamine, 
sealhulgas tulemuslik turujärelevalve, ühtlustamine, õigusaktide edasine lihtsustamine 
ning muud abinõud kodanike ja ettevõtete halduskoormuse vähendamiseks;

3. toetab eriti mõtet liikmesriikide parlamentide ja teiste sidusrühmade tihedast kaasamisest 
läbirääkimiste ja ülevõtmise protsessi;

4. kutsub komisjoni üles korraldama igal aastal siseturu foorumit, mis viiks omavahel kokku 
ELi institutsioonide ja liikmesriikide esindajad ning teised sidusrühmad, et selgemini 
pühenduda siseturu õigusaktide ülevõtmisele, kohaldamisele ja jõustamisele;

5. palub, et komisjon lisaks korrapäraselt siseturu tulemustabelisse põhjalikumat teavet 
siseturu õigusaktide kohaldamise ja jõustamise kohta, sealhulgas konkreetsete turgude 
tegelikku avatust kajastavate näidikute kohta;

6. teades, et siseturu tulemustabel avaldatakse kaks korda, aga tarbijaturu tulemustabel vaid 
kord aastas, nõuab siiski nende üheaegset avaldamist, mis võimaldaks saada siseturu 
arengust paremat ülevaadet;

Ülevõtmine

7. tervitab asjaolu, et ülevõtmisel esineva mahajäämuse 1% suurusest piirnormist on 
kolmandat korda järjest kinni peetud; nõuab tungivalt üheksalt normi täitmata jätnud 
liikmesriigilt meetmeid oma tulemuste parandamiseks; 

8. tuletab meelde, et ühes või mitmes liikmesriigis üle võtmata direktiivide arv on endiselt 
liiga suur ning kutsub komisjoni ja liikmesriike koostööle nende arvu kiireks 
vähendamiseks, alustades direktiividest, mille ülevõtmisega on hilinetud kaks aastat või 
kauem;

9. palub komisjonil anda oma veebisaidil üksikasjalikumat teavet sellest, milliseid direktiive 
ei ole konkreetsetes liikmesriikides rakendatud;

10. nõuab liikmesriikidelt tungivalt komisjonile vastavustabelite esitamist üksikasjaliku 
teabega sellest, milliseid riiklikke meetmeid on võetud direktiivide ülevõtmiseks, et 
komisjon saaks anda täpsemat teavet ülevõtmise kvaliteedi kohta;

Kohaldamine

11. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid oma riigiasutustes siseturu funktsiooni tagades ja 
tugevdades ergutama tõhusat koostööd siseturu eeskirjade kohaldamisega seotud riiklike, 
piirkondlike ja kohalike asutuste vahel;

12. rõhutab vajadust riigiteenistujaid ja kohtuasutusi siseturu eeskirjade küsimustes 
nõuetekohaselt harida ja koolitada;
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13. jagab komisjoni seisukohta, et liikmesriigid peavad tagama komisjoni rajatud piiriüleste 
elektrooniliste teabevõrgustike (näiteks siseturu infosüsteem (IMI), toiduks 
mittekasutatavate toodete kiirhoiatussüsteem (RAPEX), toidu ja sööda kiirhoiatussüsteem 
(RASFF) või tarbijakaitsealase koostöö võrgustik (CPC)) toimimise selleks vajalike 
meetmete, näiteks vahendite eraldamise abil;

Jõustamine 

14. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid tugevdama jõupingutusi kodanike ja ettevõtete 
teavitamiseks nende õigustest siseturul, mis aitaks neil nimetatud õigusi tegelikult 
kasutada; palub komisjonil esmatähtsa küsimusena viia lõpule ühtse turu alase abi 
teenuste projekt teavitamise, nõustamise ning probleemide lahendamisel abi osutamise 
teenuste ühtlustamiseks ning nende kättesaadavamaks muutmiseks;

15. arvab, et kahjude tulemuslikumaks hüvitamiseks tuleks liikmesriikidel komisjoni abiga 
parandada probleemide lahendamise mehhanismide, eriti SOLVITi võimekust; kutsub 
liikmesriike üles SOLVITi keskuste võrgustikke veelgi tugevdama, eraldades neile 
täiendavaid rahalisi ja inimressursse; 

°

°       °

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Tulemuslikult toimiv siseturg on hädavajalik stabiilse ja uuendusliku majanduskeskkonna 
loomiseks, kus tarbijad võivad rahulikult kulutada ja ettevõtted uusi töökohti luua. Ehkki 
siseturg on oluliselt arenenud, tuleb selle potentsiaali täieliku avamise kindlustamiseks veel 
tublisti tööd teha; 

Siseturg ei saa korralikult toimida ilma selle toimimist mõjutavate nõuetekohaselt üle võetud, 
kohaldatud ja jõustatud ühenduse eeskirjadeta. 29. juunil 2009 võttis komisjon vastu 
soovituse Euroopa ühtse turu toimimise tõhustamise meetmete kohta. Nimetatud soovitus on 
koos 2009. aasta juulist pärineva siseturu tulemustabeliga käesoleva raporti aluseks. 
Raportöör toetab komisjoni soovitust ja rõhutab, et liikmesriigid peaksid kohustuma 
rakendama kõik kavandatud meetmed, mitte aga tegema seda valikuliselt.

Eriti toetab raportöör komisjoni nimetatud mõtet kaasata läbirääkimiste ja uute siseturu 
õigusaktide ülevõtmise protsessi liikmesriikide parlamendid. Ta tahaks seda mõtet edasi 
arendada ja kutsuda komisjoni üles korraldama igal aastal siseturu foorumit, mis viiks 
omavahel kokku ELi ja liikmesriikide institutsioonide esindajad ja muud sidusrühmad, et 
selgemini pühenduda siseturu õigusaktide ülevõtmisele, kohaldamisele ja jõustamisele.

Lisaks on raportööri arvates oluline avaldada siseturu tulemustabel ja tarbijaturu tulemustabel 
üheaegselt (arvestades küll, et esimene neist avaldatakse kaks korda ja teine vaid kord aastas), 
kuna see annaks siseturu arengust parema ülevaate.

Ülevõtmine

Väga tähtis on, et liikmesriigid võtaksid siseturgu reguleerivad õigusaktid siseriiklikku 
õigusesse üle õigeaegselt. 1997. aastast alates iga kahe aasta järel avaldatavas siseturu 
tulemustabelis vaadeldakse seda, kui hästi ja kiiresti iga liikmesriik ühtse turu direktiive oma 
riiklikku õigusesse üle võtab. Samuti näidatakse seal ära käimasolevad rikkumismenetlused 
liikmesriikide vastu. Hiljuti on olukord selles osas tunduvalt paranenud. 

2009. aasta juuli siseturu tulemustabelist nähtub, et ülevõtmise mahajäämuse keskmine näitaja 
ELis oli kolmandat korda järjest 1%, mis on kooskõlas Euroopa Ülemkogu seatud 
eesmärgiga. Raportöör täheldab siiski, et üheksa liikmesriiki ei ole nimetatud 1% eesmärki 
täitnud. Raportöörile teeb muret ka asjaolu, et tähtaja pikalt ületanud direktiivide arv on 
endiselt liiga suur. 22 direktiivi puhul oli ülevõtmistähtajast möödunud juba üle kahe aasta. 
Lisaks ei ole 6% direktiividest üle võetud kõigis liikmesriikides, mis tähendab seda, et 100 
siseturu direktiivi ei kehti kogu ELis tervikuna. Raportöör kutsub liikmesriike ja komisjoni 
üles koostööle selle näitaja kiireks alandamiseks, alustades neist 22 direktiivist, mille 
ülevõtmistähtajast on möödunud vähemalt kaks aastat.

Oma 2008. aasta septembri resolutsioonis siseturu tulemustabeli kohta nõudis parlament 
täpsemat teavet sellest, millised direktiivid on jäänud üle võtmata, kuna statistiliselt on kõik 
direktiivid samaväärsed. Sama mõtet jätkates tahaks raportöör saada komisjoni veebisaidilt 
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üksikasjalikumat teavet sellest, milliseid direktiive ei ole konkreetsetes liikmesriikides 
rakendatud. See võib olla kasulik üldsuse teadlikkuse tõstmiseks ning surve avaldamiseks, 
sealhulgas Euroopa Parlamendi liikmete poolt liikmesriikide parlamendiliikmetele.

Et komisjon suudaks ülevõtmise kvaliteeti piisavalt kontrollida, peab ta liikmesriikidelt saama 
vastavustabelid üksikasjaliku teabega sellest, milliseid riiklikke meetmeid on võetud mingi 
direktiivi ülevõtmiseks. Raportöör nõuab tungivalt liikmesriikidelt selle nõude täitmist.

Kohaldamine

Ilmneb, et kui direktiivid on üle võetud, pööravad liikmesriigid nende nõuetekohasele 
kohaldamisele vähem tähelepanu. Nad püüavad minimaalsete pingutustega rikkumismenetlusi 
vältida. Igal juhul on rikkumismenetluste arv endiselt liiga suur ja mitme liikmesriigi näitaja 
ületab tunduvalt ELi keskmist (47 juhtumit), 

Ühtse turu reeglite parema kohaldamise saavutamiseks peaksid liikmesriigid ergutama tõhusat 
koostööd siseturu eeskirjade kohaldamisega seotud riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste 
vahel seeläbi, et tagavad ja tugevdavad oma haldusstruktuurides siseturu funktsiooni. 

Raportöör tahaks rõhutada ka riigiteenistujate ja kohtunike edasise koolitamise ja piiriüleste 
vahetusprogrammide vajalikkust. Parlament võttis juba 2008. aasta juulis vastu raporti 
liikmesriikide kohtunike rolli kohta Euroopa kohtusüsteemis, milles rõhutas, et kohtusüsteemi 
kõigil tasanditel vajatakse ühenduse õiguse alast koolitust ja töötajatele emakeeles 
kättesaadavat ajakohastatud teavet, millega samaaegselt tuleb parandada töötajate 
võõrkeelteoskust. Raportööri arvates on resolutsiooni rõhuasetused praegugi aktuaalsed ja 
vajavad eriti rõhutamist siseturu valdkonnas. 

Lisaks arvab raportöör, et liikmesriigid peavad tõeliselt pingutama, et tagada komisjoni 
rajatud piiriüleste elektrooniliste teabevõrgustike (näiteks siseturu infosüsteem (IMI), toiduks 
mittekasutatavate toodete kiirhoiatussüsteem (RAPEX), toidu ja sööda kiirhoiatussüsteem 
(RASFF) ja tarbijakaitsealase koostöö süsteem (CPC-S)) toimimine selleks vajalike 
meetmete, sealhulgas vahendite eraldamise abil. IMI võimaldab haldusasutustel leida 
pädevaid asutusi teistes liikmesriikides ja esitada neile taotlusi, mille hõlbustamiseks on 
koostatud tõlgitud tüüpküsimused ja -vastused. IMI toetab halduskoostööd 
kutsekvalifikatsioonide direktiivi (2005/36/EÜ) ja teenuste direktiivi (2006/123/EÜ) raames. 
RAPEXi ja RASFFi kaudu saavad liikmesriikide asutused kiiresti vahetada teavet ohtlike 
toodete või riskidega seonduvate sündmuste kohta. CPC-S süsteem toetab riigiasutuste 
vahelist koostööd tarbijakaitseõiguse piiriülesel jõustamisel ning kooskõlas ühtlustatud 
uurimis- ja jõustamisvolitustega.

Jõustamine

Lõpuks, ja võibolla kõige tähtsama küsimusena on raportöör seisukohal, et liikmesriigid 
peaksid tugevdama jõupingutusi kodanike ja ettevõtete teavitamiseks nende õigustest 
siseturul, mis aitaks neil nimetatud õigusi tegelikult kasutada. Eriti toetab raportöör ühtse turu 
alase abi teenuste projekti, mille eesmärk on mitmesuguste teavitamis-, nõustamis-, abi- ning 
probleemide lahendamise alaste teenuste kättesaadavamaks muutmine ja ühtlustamine. Lisaks
peaksid liikmesriigid komisjoni abiga parandama nende probleemide lahendamise 
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mehhanismide, eriti SOLVITi suutlikkust. Raportöör kutsub liikmesriike üles SOLVITi 
keskuste võrgustikke veelgi tugevdama, eraldades neile täiendavaid rahalisi ja inimressursse.


