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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

teenuste direktiivi 2006/123/EÜ rakendamise kohta
(2010/2053(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 3;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 9, 49 ja 56;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul1;

– võttes arvesse komisjoni 18. mai 2010. aasta kirjalikku teavet „Konkurentsivõime” 
nõukogule teenuste direktiivi rakendamise seisu kohta;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühtse turu akt” (KOM(2010)0608);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48 ja artikli 119 lõiget 2;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni 
ning regionaalarengukomisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

A. arvestades, et teenuste direktiivi eesmärk on välja kujundada teenuste siseturg, tagades 
kõrge kvaliteedi- ja sotsiaalse ühtekuuluvuse taseme;

B. arvestades, et teenuste direktiiv on Euroopa Liidu majanduskasvu vahend ning et see tuleb 
rakendada Euroopa 2020. aasta strateegia ja ühtse turu akti raames;

C. arvestades, et teenuste direktiivi ülevõtmine on asutamisvabadust ja teenuste osutamise 
vabadust käsitlevate sätete ning teenusepakkujatele abi osutamiseks ühtsete 
kontaktpunktide asutamise tõttu liikmesriikidele, ametiasutustele ja kohalikele 
omavalitsustele oluline väljakutse;

D. arvestades, et direktiivi mõju majandusele, ettevõtetele ja kodanikele saab hinnata alles 
siis, kui see on üle võetud kõikides liidu liikmesriikides;

E. arvestades, et direktiivi liikmesriikide poolt rakendamise kvaliteet on sama oluline kui 
direktiivis kehtestatud tähtaegadest kinnipidamine,

1. tuletab meelde teenuste direktiivi teemal toimunud enneolematut avalikku ja poliitilist 
arutelu ja Euroopa Parlamendi rolli nendes läbirääkimistes; on seetõttu arvamusel, et 
Euroopa Parlament peab tagama direktiivi liikmesriikides rakendamise tõhusad 
järelmeetmed; palub komisjonil teavitada parlamenti regulaarselt ülevõtmise hetkeseisust;

                                               
1 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.
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2. väljendab heameelt selle üle, et teenuste direktiivi rakendamine muudab kõikides 
liikmesriikides moderniseerimise enneolematult dünaamiliseks, mis väljendub uutes töö-
ja hindamismeetodites; rõhutab sotsiaalpartnerite ja kutseorganisatsioonide põhirolli 
ülevõtmisprotsessis; palub komisjonil viimased täielikult kaasata vastastikuse hindamise 
etappi;

3. märgib, et enamik liikmesriike on eelistanud ülevõtmist horisontaalsete õigusaktidega; 
juhib siiski tähelepanu sellele, et ülevõtmisviis sõltub liikmesriikide sisekorralduse 
eripärast; kutsub liikmesriike üles tagama ülevõtmisprotsessi läbipaistvuse, eelkõige 
riikide parlamentide suurema kaasatuse kaudu,

Hindamisprotsess

4. on seisukohal, et asutamisvabadust ja teenuste osutamise vabadust reguleerivate riikide 
õigusaktide hindamise protsess on direktiivi üks sammas; märgib, et see protsess peab 
võimaldama autoriseerimisskeeme ning asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse 
nõudeid kaasajastada, et hõlbustada piiriülest teenuste osutamist;

5. tuletab meelde, et liikmesriigid võivad oma autoriseerimisskeemid ja teatavad nõuded 
säilitada, kui need on mittediskrimineerivad, vajalikud ja proportsionaalsed; rõhutab, et 
liikmesriigid on sellega seoses säilitanud teatud arvul autoriseerimisskeeme, muutes need 
teenusepakkujatele paremini ligipääsetavaks ja läbipaistvamaks;

6. rõhutab kutsekvalifikatsioonide tunnustamisel esinevaid raskusi; tuletab meelde, et 
teenuste direktiivi ei saa kohaldada mehhanismidele, mis on juba kaetud valdkondlike 
direktiividega; palub komisjonil seda olukorda kutsekvalifikatsioonide direktiivi 
läbivaatamise raames selgitada;

7. tuletab meelde teises liikmesriigis asutamisõigust ja ajutise teenuste osutamise õigust 
käsitlevate sätete eripära; palub komisjonil seda eripära hindamisel täielikult arvesse 
võtta;

8. rõhutab, et direktiivi raames algatatud hindamisprotsess on riikide ametiasutuste jaoks 
tähtis töö ning et seda koormust tuleb ülevõtmise hindamisel arvesse võtta;

9. võtab teadmiseks liikmesriikide tehtud tööd vastastikuse hindamise protsessi 
rakendamisel; usub, et protsessi praeguses arengujärgus ei saa veel selle tõhusust hinnata; 
soovib, et komisjon kontrolliks põhjalikult uue meetodi võimalusi ühtse turu akti raames; 
avaldab kahetsust, et Euroopa Parlament ja riikide parlamendid ei ole vastastikusesse 
hindamisse rohkem kaasatud,

Ühtsed kontaktpunktid

10. on seisukohal, et ühtsete kontaktpunktide sisseseadmine on direktiivi tõhusalt 
rakendamise põhielement; tunnistab, et see nõuab liikmesriikidelt olulisi rahalisi, tehnilisi 
ja korralduslikke pingutusi; rõhutab sotsiaalpartnerite sellesse kaasamise vajadust;
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11. kutsub liikmesriike üles jätkuvalt parandama ühtsetele kontaktpunktidele ligipääsetavust, 
samuti teenusepakkujatele antava teabe kvaliteeti ja asjakohasust; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles tagama, et ühtsete kontaktpunktide antav teave on kättesaadav mitmes 
keeles;

12. avaldab kahetsust, et ühtsed kontaktpunktid on teenusepakkujatele veel väga vähe tuntud; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles korraldama esimesel võimalusel teabekampaaniaid 
kõikidele asjaomastele osalejatele;

13. palub liikmesriikidel esitada ühtsete kontaktpunktide töö ja mõju hindamiseks Euroopa 
tasandil vajalikud statistilised andmed;

14. palub komisjonil tugevdada riikides asutatud ühtsete kontaktpunktide vahelist koostoimet 
ning arendada välja selle koostoime jaoks vajalikud tehnilised ja operatiivsed vahendid;

Halduskoostöö

15. tuletab meelde halduskoostööd ja vastastikust abi käsitlevate sätete tähtsust; usub, et 
nende sätete rakendamine on teenusepakkujate tõhusa kontrollimise ning Euroopa Liidu 
teenuste kõrge kvaliteeditaseme ja kindluse tagamise tingimus;

16. väljendab heameelt selle üle, et siseturu infosüsteemis (IMI) on registreerunud aina 
rohkem riikide ametiasutusi, kes on pädevad teenuseid kontrollima, mis võimaldab seega 
otsest, kiiret ja tõhusat teabevahetust;

17. rõhutab vajadust arendada välja koolitusmeetmed riikide ja piirkondlike ametiasutuste 
ametnike jaoks, kes tegelevad teenuste kontrollimisega; kutsub komisjoni üles koostama 
mitmeaastase koolituskava;

Kohaldamisala

18. võtab teadmiseks teatud liikmesriikides esinevaid raskusi nimelt direktiiviga ettenähtud 
erandite kohaldamisala määratlemisel, eelkõige seoses sotsiaalteenustega ja 
tervishoiuteenustega; tuletab meelde, et need teenused on direktiivist välja jäetud nende 
eripära tõttu ning et need vajavad ühenduse valdkondlikku õiguslikku raamistikku;

19. on seisukohal, et teenuste siseturu väljakujundamiseks vajalikud täiendavad meetmed 
tuleb täielikult integreerida ühtse turu akti teemal algatatud arutellu;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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28. detsembril 2006 jõustus Euroopa teenuste direktiiv (2006/123/EÜ). Teenuste direktiivi 
eesmärk on avada turg Euroopa Liidu teenusepakkujatele, kaotada protektsionistlikud 
piirangud teenuste osutamisel liikmesriikides ning täita ühisturu aluseks oleva vaba liikumise 
põhimõte: lühidalt öelduna peavad Euroopa teenusepakkujad saama pakkuda oma tööd ilma
bürokraatlike takistusteta kogu ELis.

Aeg-ajalt väidetakse ekslikult, et direktiiv dereguleeriks ja liberaliseeriks teenuste sektorit. Nii 
see pole. Teenuste direktiivi eesmärk on kujundada juurdepääs liikmesriikide turgudele 
selliselt, et saaks kaotada meelevaldsed takistused või  säilitada liikmesriikides asjakohased ja 
mittediskrimineerivad reeglid. Selgelt on sätestatud, et direktiiv ei puuduta tööõigust ega 
töötajate õiguseid ning Euroopa Parlament on sellele erilist tähelepanu pööranud. 

Euroopa ja riikide saavutusi saab seega säilitada. Sotsiaalse dumpingu teenäitajana 
kritiseeritud päritolumaa põhimõte, mille kohaselt pidid teenusepakkujad muus ELi riigis 
tegutsemisel järgima üksnes oma päritolumaa eeskirju, kaotati ja asendati sihtriigi 
põhimõttega. Direktiiv võimaldab riikidel kohaldada nüüd töötingimuste eeskirju, sh 
üldkehtivate kollektiivlepingutega seotud tingimusi.

Märkida tuleb, et Euroopa Parlament on saanud direktiivi loomise mootoriks ning erakordne 
on, et nõukogu on suurema osa Euroopa Parlamendi ettepanekutega nõustunud. Eelkõige 
selles osas, mis puudutab artikli 16 sõnastust, milles rõhutatakse: „Käesolevad sätted ei takista 
liikmesriiki, kuhu teenuseosutaja siirdub, kehtestamast nõudeid …, kui need on põhjendatud 
avaliku korra, avaliku julgeoleku, rahvatervise või keskkonnakaitsega seotud põhjustega …. 
Samuti ei takista nimetatud sätted kõnealust liikmesriiki kohaldamast kooskõlas ühenduse 
õigusega siseriiklikke eeskirju, mis on seotud sealsete töölevõtutingimustega, sealhulgas 
kollektiivlepingutes sätestatud eeskirju.“

Euroopa Parlament täheldas esialgu teenuste direktiivi rakendamisel liikmesriikides viivitusi 
ja kohati ägedaid diskussioone. Seetõttu otsustati rakendamise protsessi täpselt jälgida ja 
vaadelda. Tegeleti direktiivi rakendamisel ilmnenud puuduste, samuti direktiivi tõlgendamisel 
ja kohaldamisel tekkinud küsimustega. See oli ka käesoleva raporti ajend.

Kohaldamisala

Teenuste direktiivi kohaldamisala hõlmab põhimõtteliselt kõiki kommertsteenuseid, mida 
liikmesriigis tegutsev teenusepakkuja pakub. Siia ei kuulu mh üldist mittemajanduslikku huvi 
pakkuvad teenused, finantsteenused, liikluskorraldusteenused, renditöötajate agentuuride 
teenused, tervishoiuteenused ning hoolduse, lastehoiu ja elamuehituse valdkonna 
sotsiaalteenused. Üldiste huvidega seotud teenuseid direktiiv küsimuse alla ei sea ning 
direktiiv ei ole kindlasti mõeldud avaliku põhivajaduste rahuldamise õõnestamiseks.

Raportöör toonitab, et direktiivi kohaldamisala tuleb selgelt ja üheselt rakendada. Sest vaid nii 
saab tekkida õiguskindlus. Raportöör toonitab eriti ka seda, et teenuste direktiivi rakendamist 
ei tohi kasutada liikmesriikides dereguleerimise ega erastamise ettekäändena. Kui valitsus 
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soovib läbi viia dereguleerimise, peab ta oma tegevuse eest ka vastutuse võtma.

Rakendamisprotsessi käigus on saanud selgeks, et mõnedele teenusepakkujatele on ebaselge, 
kas nende pakutav teenus kuulub direktiivi kohaldamisalasse või mitte. See kehtib eelkõige 
artikli 2 lõike j) kohta. Siin nõutakse liikmesriikidelt näiteks väikelaste hoolekande 
eemaldamisel teenuste direktiivi kehtivusalast direktiivi vahendite kasutamist ja kohaldamist.

Raportöör toonitab lisaks, et vajalik on mitte ainult teha selget vahet direktiivi 
kohaldamisalasse jäävate teenuste ja üldist huvi pakkuvate teenuste vahel, vaid ka tagada 
üldist majandushuvi pakkuvate teenuste kaitse raamõigusakti abil.

Ühtne kontaktpunkt

Teenusepakkujatele on haldusmenetluse lihtsustamine ja ühtsete kontaktpunktide loomine 
kindlasti eeliseks. See vahend võib õige korralduse korral olla väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele erilise tähendusega.

Kõik menetlused ja formaalsused, mis on vajalikud teenuse osutamise alustamiseks ja teenuse 
osutamiseks piiriülese teenusepakkumise korral, peab saama korda ajada selle kontaktpunkti 
kaudu. Siin peab olemas olema täpne, täielik ja arusaadav teave kõigi formaalsuste, 
haldusmenetluste, kohaldatavate seaduste jne kohta. Peale selle tuleb ettevõtjaid toetada 
vajalike haldustoimingute tegemisel. Asjaajamine peaks võimalikult suures ulatuses olema 
võimalik elektroonilisel teel.

Raportöör lähtub sellest, et ühtsete kontaktpunktide loomisse kaasati kõik sidusrühmad, st 
lisaks ettevõtjatele ka töövõtjate esindajad, eesmärgiga tagada kogu asjakohase teabe 
edastamine, sh eriti kohaldatava tööõiguse kohta, et tekkivaid probleeme saaks võimalikult 
kiiresti ja probleemideta lahendada. 

Raportöör peab siiski mitteasjakohaseks seda, kui ühtne kontaktpunkt oleks olemas üksnes 
elektroonilises vormis. Isiklik nõustamine kvalifitseeritud personali poolt peaks olema reegel. 
Seetõttu tuleks ühtseid kontaktpunkte kohustada teavitama teenusepakkujaid kohaldatavast 
töö- ja sotsiaalõigusest. Ainult sel viisil saab takistada teenusepakkujate poolt ettekäändena 
vastava riigi õigusnormide mittetundmise kasutamist. Lisaks oleks vajalik üksikute punktide 
vahelise tegevuse koordineerimine, et teenusepakkujatele oleks võimalik edastada uusimat 
teavet.

See peaks olema iseenesest mõistetav, et pakkumine peaks olema kättesaadav eri keeltes.

Haldusalane koostöö

Teenuste direktiiv eristab halduskoostöö osas selgelt asukohamaast liikmesriigi ja teenuse 
osutamise kohast liikmesriigi kohustusi.  Selle käigus aitab siseturu infosüsteem (IMI) 
pädevatel asutustel ületada liikmesriikides praktikas tekkivaid takistusi. IMI on kiiduväärt 
vahend, mis toetab haldusorganite tööd, pakkudes võimalust saada eri halduspraktikate osas, 
keeleliste raskuste või puuduva teabe korral abi teiste liikmesriikide kontaktpunktidest. 
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Raportöör jälgib tulevikus rohkem seda, et süsteem ka tegelikult rakenduks. Siin paistab 
liikmesriikidel veel arenguruumi olevat.

Vastastikune hindamine
Raportöör soovib veel kord rõhutada, et nõukogu poolt kunagi kehtestatud vastastikuse 
hindamise menetlus toob liikmesriikide haldusorganitele riiklikul, regionaalsel ja kohalikul 
tasandil kaasa asjatut bürokraatiat.

Lisaks suuremale arvule riiklikele seadustele, mida tuleb kohandada teenuste direktiivile, 
peavad liikmesriigid esitama komisjonile aruandeid oma autoriseerimisskeemide (artikli 9 
lõige 2), asutamisõigusega seotud nõuete (artikkel 15) ning multidistsiplinaarseid tegevusi 
(artikkel 25 lõige 3) puudutavate nõuete kohta.

Selle menetluse võimalikke eeliseid tuleb veel täpsemalt kontrollida, sest bürokraatlik lisatöö 
ning selle käigus tekkivad lisakulud jäävad raportööri hinnangul alles.


