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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ühtse turu kohta Euroopa kodanikele
(2010/2278(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, nagu see on Euroopa Liidu lepingu 
artikliga 6 aluslepingutesse hõlmatud; 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 26, milles on sätestatud, et 
,,siseturg hõlmab sisepiirideta ala, mille ulatuses tagatakse kaupade, isikute, teenuste ja 
kapitali vaba liikumine vastavalt aluslepingu sätetele”;

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõiget 3, milles sätestatakse, et liit taotleb 
kõrge konkurentsivõimega sotsiaalset turumajandust, mille eesmärk on saavutada täielik 
tööhõive ja sotsiaalne progress, samuti kõrgetasemelist keskkonnakaitset ja keskkonna 
kvaliteedi parandamist;

– võttes arvesse, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 9 on sätestatud, et ,,oma 
poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel võtab liit arvesse kõrge tööhõive 
taseme edendamise, piisava sotsiaalse kaitse tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse 
ning hariduse, koolituse ja inimeste tervise kaitse kõrge tasemega seotud nõudeid”.

– võttes arvesse, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 11 kohaselt peab liidu poliitika 
ja tegevuse määratlemisse ja rakendamisse integreerima keskkonnakaitse nõuded, 
eelkõige pidades silmas säästva arengu edendamist;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 12, milles sätestatakse, et ,,liidu 
ülejäänud poliitika ja meetmete määratlemisel ning rakendamisel võetakse arvesse 
tarbijakaitse nõudeid”;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 14 ja selle protokolli nr 26 
üldhuviteenuste (üldist majandushuvi pakkuvate teenuste) kohta;

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Ülemkogule pealkirjaga „Euroopa 2020. aastal. 
Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020);

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

– võttes arvesse komisjoni teatist „Kodanikekeskne tegevuskava – Euroopa Liit 
tulemuslikuks” (KOM(2006)0211); 

– võttes arvesse komisjoni teatist „21. sajandi Euroopa ühtne turg” (KOM(2007)0724) ja 
sellega kaasnevat komisjoni talituste töödokumenti „Ühtne turg: ülevaade saavutustest” 
(SEK(2007)1521), parlamendi 4. septembri 2007. aasta resolutsiooni ühtse turu 
läbivaatamise kohta1 ja komisjoni talituste töödokumenti „Ühtse turu läbivaatamine: üks 

                                               
1 ELT C 187E, 24.7.2008, lk 80.
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aasta hiljem” (SEK(2008)3064);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Võimalused, juurdepääs ja solidaarsus: uus sotsiaalne 
visioon 21. sajandi Euroopast” (KOM(2007)0726) ja komisjoni teatist „Euroopa uus 
kohustus – üldhuviteenuste pakkumine (sh sotsiaalvaldkonnas)” (KOM(2007)0725) ning 
parlamendi 27. septembri 2006. aasta resolutsiooni üldhuviteenuseid käsitleva komisjoni 
valge raamatu kohta1;

– võttes arvesse komisjoni 29. juuni 2009. aasta soovitust ühtse turu toimimise tõhustamise 
meetmete kohta2 ja komisjoni 12. juuli 2004. aasta soovitust siseturgu mõjutavate 
direktiivide siseriiklikesse õigusaktidesse ülevõtmise kohta3;

– võttes arvesse 2009. aasta juuli siseturu tulemustabelit (SEK(2009)1007) ja parlamendi 9. 
märtsi 2010. aasta4 ja 23. septembri 2008. aasta5 resolutsiooni siseturu tulemustabeli 
kohta;

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Majandus-
ja Sotsiaalkomiteele „EÜ tarbijapoliitika strateegia 2007–2013. Tarbijate mõjukuse 
suurendamine, heaolu edendamine ja tõhus kaitse” ja parlamendi 20. mai 2008. aasta 
resolutsiooni ELi tarbijapoliitika strateegia 2007–2013 kohta6;

– võttes arvesse komisjoni 28. jaanuari 2009. aasta teatist „Ühtse turu seire tarbija 
seisukohast. Teine tarbijaturgude tulemustabel” (KOM(2009)0025) ning sellele lisatud 
komisjoni talituste töödokumenti „Teine tarbijaturgude tulemustabel” (SEK(2009)0076);

– võttes arvesse komisjoni 2. juuli 2009. aasta teatist ühenduse tarbijaõigustiku jõustamise 
kohta (KOM(2009)0330) ja 2. juuli 2009. aasta aruannet Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. oktoobri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2006/2004 (tarbijakaitseseaduse jõustamise eest 
vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö 
määrus)) kohaldamise kohta (KOM(2009)0336);

– võttes arvesse komisjoni teatist ettevõtja ja tarbija vahelise piiriülese e-kaubanduse kohta 
ELis (KOM(2009)0557);

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2010. aasta resolutsiooni tarbijakaitse kohta7;

– võttes arvesse professor Mario Monti aruannet komisjonile ühtse turu taaselustamise 
kohta;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 20. mai 2010. aasta resolutsiooni ühtse turu loomise 

                                               
1 ELT C 306/E, 15.12.2006, lk 277.
2 ELT L 176, 7.7.2009, lk 17.
3 ELT L 98, 16.4.2005, lk 47.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0051.
5 ELT C 309E, 4.12.2008, lk 46.
6 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0210.
7 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2010)0046.
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kohta tarbijatele ja kodanikele1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 20. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni finants-, 
majandus- ja sotsiaalkriisi kohta;2

– võttes arvesse komisjoni teatist noorte liikuvuse kohta (KOM(2010)0477);

– võttes arvesse oma 21. septembri 2010. aasta resolutsiooni e-kaubanduse siseturu 
väljakujundamise kohta3;

– võttes arvesse komisjoni teatist „2010. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta – ELi 
kodanike õigusi piiravate takistuste kõrvaldamine”;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ühtse turu, tootmise ja tarbimise 
sektsiooni aruannet „Takistused Euroopa ühtsele turule 2008 (Obstacles to the European 
single market 2008)”4;

– võttes arvesse SOLVITi 2008. aasta aruannet SOLVITi võrgustiku arengu ja toime kohta 
(SEK(2009)0142), komisjoni talituste 8. mai 2008. aasta töödokumenti „Tegevuskava 
tervikliku lähenemise kohta kodanikele ja ettevõtjatele pakutavate ühtse turu alase abi 
teenuste osutamisele” (SEK(2008)1882) ja parlamendi 9. märtsi 2010. aasta resolutsiooni 
SOLVITi kohta5;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 
765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete 
turustamisega, ning mille eesmärk on kehtestada seoses akrediteerimise ja 
turujärelevalvega eeskirjade ja põhimõtete üldraamistik6;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A7-0000/2011),

A. arvestades, et ühtne turg on Euroopa arengu üks peamisi liikumapanevaid jõude, mis 
peaks endast kujutama Euroopa Liidu tõelist majanduslikku alustala, kuna see aitab 
ületada kõrvalekaldeid majanduses, moonutusi konkurentsis ning vältida Euroopa ettevõte 
erinevat kohtlemist;

B. arvestades, et ühtne turg ei ole mitte ainult institutsiooniline struktuur, mis peaks 
lahendama majanduslikke, finants- ja sotsiaalseid probleemid, vaid ta võimaldab ka 
kaitsta kodanike, tarbijate, töötajate ja väikeetevõtete (VKEde) konkreetseid põhiõigusi;

C. arvestades, et kodanikud ja VKEd, kes tahavad piiriüleselt liikuda, sisseoste teha, müüa 
või kaubelda, seisavad silmitsi paljude takistustega ning et sotsiaalkindlustusõiguste 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2010)0186.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0376.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2010)0320.
4 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2010)0047.
6 ELT L 218, 13.8.2008, lk 30.
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ülekandmise võimaluse puudumine, korporatiivne suhtumine ja bürokraatia takistavad 
töötajate, teenuseosutajate ja spetsialistide vaba liikumist;

D. arvestades, et ühtse nägemuse puudumine teistel aladel, nagu tervishoid, sotsiaal- ja 
tarbijakaitse, tööõigus, keskkond ja kestlik areng takistavad ühtse turu laienemist;

E. arvestades, et ühtne turg võimaldab eurooplastele – eriti neile, kes elavad raskesti 
ligipääsetavates piirkondades või kelle liikumine on piiratud – avaramaid valikuid,

I. Põhieesmärgid

1. peab tervitatavaks komisjoni teatist „Ühtse turu akt” ja eriti selle II peatükki „Euroopa 
kodanike usalduse suurendamine”, mis sisaldab Euroopa kodanikele suunatud 19 algatust;

2. leiab, et jõupingutused ühtse turu saavutamiseks peaksid keskenduma kodanike, tarbijate 
ja VKEde muredele ja õigustele, et tuua Euroopa välja tema praegusest 
kurnatusseisundist;

3. märgib, et kodanike ja tarbijate usaldust ei tohiks pidada iseenesest mõistetavaks, vaid 
seda tuleks hoida;

4. leiab, et kodanike turu keskmesse seadmiseks komisjoni praegustest ettepanekutest siiski 
veel ei piisa, ning et järjest kasvav arv selgelt tähtsuse järjekorda seadmata ELi algatusi 
tekitab vajaduse järjepidevuse ja heade valitsemistavade järele, mis tagaksid Euroopa 
integreerumismeetmete järjekindluse;

5. rõhutab 19 ettepanekus esile toodud prioriteete, mis vastavad 5 kriteeriumile (sotsiaalsed 
põhiõigused, tarbijaõigused, töötajate vaba liikumine, kaupade vaba liikumine ja 
ühiskondliku suunitlusega ettevõtted) ning mille eesmärk on saavutada kodanike ja 
ettevõtete jaoks tegelikud tulemused; 

II. Ühised põhimõtted ja väärtused 

6. nõuab, et igasse ühtse turu õigusakti tuleks lisada nn horisontaalne sotsiaalkaitse klausel, 
mis tagab, et poliitika väljatöötamisel keskendutakse kodanike sotsiaalsetele 
põhiõigustele: a) õigus kollektiivmeetmetele, b) töötajate õigused ja tööõigus ning c) 
töökaitse, et olla valmis tööstuse restruktureerimiseks vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 9 ja põhiõiguste hartale;

7. kinnitab veelkord, kui olulist mõju avaldavad Euroopa kodanikele kõik alljärgnevad 
ettepanekud:

7.1 rakendada ühtse prioriteedina kõigi meetmete suhtes horisontaalset sotsiaalklauslit; 

7.2. töötajate lähetamist käsitleva direktiivi läbivaatamine;

7.3. üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamdirektiiv;

7.4. uus määrus, milles käsitletakse kutsealase kvalifikatsiooni tunnustamist, 
inimressursside liikuvuse parandamist ning kodanike jaoks võrdse juurdepääsu ja 
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võimaluste tagamist;

7.5. viivitamatu tegutsemine ühtse hüpoteegituru küsimuses, et aidata kaasa eluasemeturu 
taastumisele ja taastada Euroopa kodanike usaldus asjakohastesse 
finantsinstrumentidesse;

7.6. asjakohane ELi rahastatav üle-euroopaline transpordi- ja energiavõrgustik, kui 
vahend Euroopa kodanike ja majanduste sotsiaalseks ja territoriaalseks kaasamiseks;

7.7. turujärelevalve ja tooteohutuse tõhus reguleerimine, et parandada tarbijakaitset;

8. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles aktiivsemalt suhtlema kodanikega ja tagama, et 
nende õigusi laiaulatuslikult mõistetaks ja jõustataks;

9. rõhutab vajadust muuta kutsekvalifikatsiooni tunnustamine hõlpsamaks; tagada liikuvate 
töötajate pensionifondide ülekandmise võimalus; korraldada väljaspool klassiruumi 
koolitusi, mis lõpevad kutseoskuste passi omandamisega; ning võtta kasutusele noorte 
liikuvuse kaart;

10. nõuab meetmete võtmist sihtasutuste, kooperatiivide ja vastastikuste kindlustusseltside 
õigusraamistiku rajamiseks, mis aitaks vältida õiguslikku ebakindlust ja tagada, et üldist 
huvi pakkuvate teenuste valdkonnas oleksid olemas ühiskondliku suunitlusega ettevõtted 
ja ühiskondliku suunitlusega ettevõtlusalased projektid;

11. rõhutab, et on tähtis anda avalikele teenistujatele väljaõpet ühtse turu eeskirjade, 
turujärelevalve ja tooteohutuse alal;  

III . Lüngad 

12. leiab, et programmis ei ole piisavalt analüüsitud turu kurnatuse põhjuseid ega Euroopa 
kodanike ootusi taastunud ühtsele turule;

13. avaldab kahetsust, et peale soovitust jätkata konsulteerimist ei ole kollektiivse hüvitamise 
mehhanismide osas esitatud muid ettepanekuid;

14. leiab, et teatises ei ole rõhutatud sotsiaalteenuste tähtsust; on arvamusel, et see ei vasta 
komisjoni presidendi poolt lubatud kvaliteetse raamistiku nõuetele;

15. rõhutab ühtse digitaalse turu puudumist ning nõuab lairiba demokratiseerimist ja 
telekommunikatsiooni valdkonda käsitleva määruse jätkuvat läbivaatamist, mis peab 
tagama privaatsuse, andmekaitse ja haavatavate elanikkonnarühmade kaitse;

16. kutsub komisjoni üles vaatama läbi infoühiskonna autoriõiguse direktiivi (2001/29/EÜ);

IV. Lühiajalised strateegiad

17. nõuab lühiajaliste strateegiate kasutuselevõttu, et

a) muuta Euroopa turujärelevalve tõhusamaks, parandada juurdepääsu põhilistele 
pangateenustele, luua ühtne integreeritud hüpoteegiturg, eemaldada maksutõkked ja 
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lõpetada kahekordne maksustamine;

b) rakendada e-kaubanduse poliitikat, suurendamaks interneti teel sisseostude tegemisel 
kodanike ja tarbijate usaldust;

c) töötada välja tootepiraatluse ja -võltsimise vastane tegevuskava, millest peaks saama 
oluline ennetuslik vahend tagamaks, et ühtsel turul ringlevad kaubad on tarbimiseks 
ohutud, normikohased ja legaalsed;

d) arendada ühtse turu akti osas välja tõhus suhtluspoliitika, mis põhineb poliitikaauditil, 
mille abil hinnatakse akti tegelikke tulemusi (käegakatsutavust) kodanike jaoks;

e) võtta horisontaalse sotsiaalklausli alusel kasutusele võrdlusnäitajate süsteem, et 
hinnata kõikide ühtse turu meetmete asjakohasust nende ühiskondliku mõju, tegelike 
tulemuste ja teostatavuse osas; 

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Komisjon võttis 11. novembril 2010. aastal vastu teatise ettepaneku, mis käsitleb eurooplaste 
usalduse suurendamist ühtse turu vastu1. Seda ühtse turu akti arutatakse 28. veebruarini 2011. 
Komisjoni üldine lähenemine on kooskõlas Mario Monti aruandega Euroopa Komisjoni 
presidendile ühtse turu uue strateegia kohta. Eesmärgiks on vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artiklile 3 säästev areng, „mis põhineb kõrge konkurentsivõimega sotsiaalsel turumajandusel, 
mille eesmärk on saavutada täielik tööhõive ja sotsiaalne progress, samuti kõrgetasemelisel 
keskkonnakaitsel ja keskkonna kvaliteedi parandamisel”, seades ühtse turu keskmesse 
ettevõtjad, eelkõige VKEd, ning Euroopa elanikud. 

Komisjoni teatis „Ühtse turu akt. Kõrge konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus” 
hõlmab 50 ettepanekut ühise tööturu ja ettevõtlusmaastiku ning omavahelise kaubavahetuse 
parandamiseks, ja eelkõige sisaldab selle 2. peatükk „Euroopa kodanike usalduse 
suurendamine” 19 ettepanekut ühtse turu sotsiaalse mõõtme kohta.

Grechi raportis, mille parlament 2010. aasta mais vastu võttis, soovitatakse siseturu 
taaskäivitamiseks ja tugevdamiseks tõeliselt terviklikku lähenemist, mis hõlmaks peamisi 
valdkondi, nagu ELi tööstus-, energia- ja infrastruktuuripoliitika.  Kuid komisjoni teatis, mis 
on seotud ELi 2020. aasta strateegiaga, on nõrk ja ebamäärane ning kattub mitmete 
põhialgatustega. Et uuendatud ühtne turg toetaks ELi majanduskasvu, tööhõivet ja 
konkurentsivõimet ning suurendaks kodanike ja tarbijate mõjuvõimu, on vaja suuremat 
järjekindlust ja tulemuslikkust ning paremat haldamist. Nii nõukogu kui liikmesriigid peavad 
toetama Euroopa Liidu võetud kohustusi ja riikide osalust ühtse turu süvendamisel ja 
tugevdamisel.  

Ühtse turu saavutamise püüdlused on keskendunud turule ja selle korraldusele, kuid väga 
vähe tähelepanu on pööratud kodanike, töötajate ja tarbijate muredele ja õigustele, millega 
ongi seletatav eurooplaste tõrksus ja tüdimus ühtse turu suhtes. Kodanikud tuleb seada ühtse 
turu keskmesse. See öeldakse dokumendi sissejuhatuses selgelt välja,  kuid ettepanekud 
eesmärgi saavutamiseks on liiga nõrgad.

Komisjon teeb ettepaneku sõlmida kokkulepe ühtse turu kolme koostisosa – majandus-, 
sotsiaal- ja haldusvaldkonna – üheaegseks parandamiseks. Üldine lähenemine on tõepoolest 
liigendatud kolmeks osaks ning 50 konkreetseks õigusloomet ja tegevust käsitlevaks 
ettepanekuks:

1. Ettevõtete hoogne, jätkusuutlik ja õiglane areng (24 ettepanekut);
2. Euroopa kodanike usalduse suurendamine (19 ettepanekut);
3. Dialoog, partnerlus, areng – vahendid, mille abil ühtset turgu hästi juhtida (7 ettepanekut).

Käesolevas raportis käsitletakse ühtse turu akti 2. peatükis esitatud 19 ettepanekut, süvenedes 
mõnedesse põhiküsimustesse ja eriti hr Grechi raportis ning hr Monti ülevaates tehtud töösse.

Sotsiaalsed põhiõigused

                                               
1 KOM(2010)0608.
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Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 9 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaselt peab 
kõigisse ühtse turu õigusaktidesse kuuluma sotsiaalkaitse klausel, et koostatav poliitika oleks 
tõeliselt kodanikukeskne, välditaks konkurentsimoonutusi ja sotsiaalõiguste ning töötajate 
õiguste täieliku austamise kaudu tagataks ühtekuuluvus.

Sotsiaalkaitse klausli lisamisel kõigisse ühtset turgu käsitlevatesse õigusaktidesse, mille 
eesmärgiks on tööõiguse, töötingimuste ja töötajate õiguste kaitsmine, on võimalik toetuda 
ühenduse õigustikule, eelkõige direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) artikli 1 
lõigetele 6 ja 7 ning põhjendusele 14.

Ühtset turgu käsitlevate õigusaktide koostamisel on komisjon kohustatud täitma sotsiaalse 
mõju põhjaliku hindamise eesmärki. Praktikas tuleks ettepanekut käsitleda laiemalt, seostades 
selle töötajate lähetamise direktiiviga, mis tuleks läbi vaadata, et kindlustada lisaks
majanduslikule vabadusele ka edumeelseima tööõiguse ning töösuhete standardite ja tavade 
kaitse, samuti kollektiivse esindatuse ja kollektiivlepingute, kollektiivmeetmete, sealhulgas 
streigiõiguse austamine ning põhimõtte „võrdväärse töö eest võrdne tasu” täielik 
rakendamine.

Asjaolu, et komisjon ei ole suutnud täita parlamendi 2010. aasta oktoobri majanduskriisi 
teemalises resolutsioonis esitatud nõuet võtta vastu õigusaktid ning tagada üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste õiguskindlus, annab põhjust muretsemiseks, arvestades 
sellega, et Lissaboni leping sisaldab eraldi selleks otstarbeks mõeldud uut õiguslikku alust. 

Teatis ei sisalda Euroopa Komisjoni presidendi lubatud ettepanekut üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste kohta. Ühtse turu aktis tuleks panna rõhku ka sotsiaalteenustele. Teatises 
viidatakse ainult kontsessioone ja riigihankeid käsitlevatele õigusakti ettepanekutele. 

Väga kiiduväärne on sotsiaalpartneritega konsulteerimine eesmärgiga luua Euroopa raamistik 
tööstuse restruktureerimise kavandamiseks – tööstuse kestlik ümberkujundamine ning 
sotsiaalpartneritega konsulteerimise Euroopa raamistik on sotsiaalse mõõtmega ühtse turu 
arengu võtmeteema.

Tarbija õigused

Teretulnud on õigusakti ettepanek pangateenuste juurdepääsetavuse ja hüpoteeklaenude 
kohta. Pangatasude ning hüpoteeklaenude tegeliku hinna läbipaistvus on vajalik nii tarbijate ja 
investorite kaitsmiseks kui ka finantsasutuste usaldusväärsuse ja tasakaalustatuse 
kindlustamiseks, sest sellega tagatakse laenude kättesaadavus kodanike ning väikeettevõtete 
jaoks.

Euroopa turujärelevalve tõhustamine toodete ohutuse tagamiseks osutab vajadusele luua ELis 
tooteohutuse tagamiseks tõhus õiguslik raamistik. See toetab ühtlasi üldise tooteohutuse 
direktiivi ja CE-märgise süsteemi läbivaatamist, kindlustamaks, et tarbijad võiksid seda märki 
pidada ohutuse tagatiseks.

Töötajate vaba liikumine
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Vajadus tegelda seni lahendamata probleemidega, mis puudutavad töötajate vaba liikumist, 
muutub aina tungivamaks muuhulgas järgmistes valdkondades: kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamine, liikuvate töötajate pensionifondid, väljaspool klassiruumi toimuv koolitamine 
ja kutseoskuste pass, noorte liikuvuse kaart ning lennureisijate (ja muude reisijate) õiguste 
tugevdamine.

Teretulnud on ka komisjoni ettepanek vaadata uuesti läbi pensionifonde käsitlev direktiiv ja 
koostada pensionide kohta roheline raamat. Sellega rõhutatakse piisavate pensionide ja 
kestliku pensionisüsteemi tähtsust, mis saavutatakse kõige hõlpsamini kindla kolmeosalise 
süsteemi abil, mis hõlmab riiklikke, ameti- ja erapensioniskeeme, kusjuures investorite kaitse 
tagatakse spetsiaalse õigusliku reguleerimise ja järelevalve abil.

Töötajate vaba liikumist on võimalik toetada ühise Euroopa poliitikaga, milles soodustatakse 
ja väärtustatakse inimkapitali, mis tugineb teadmistele ja elukestvale õppele ning niisuguste 
töötajate palkamisele, kes on võimelised muutuvate tootmismudelite ja majanduse 
dünaamikaga kohanema.

Ühtse turu süvendamine Euroopa lisandväärtuse saamiseks

Vajadus ühtse energiaturu järele, mis toetaks Euroopa majandust ja konkurentsivõimet, 
vähendaks sõltuvust välistest energiatarnetest ja muudaks energiahinna taskukohasemaks, on 
saanud täiesti ilmseks; nii õigusloomega seotud kui mitteseotud algatuste eesmärgiks 
energeetika valdkonnas peaks olema energiaga varustatuse tagamine mitmekesise 
energiavõrgustiku, uute taastuva energia infrastruktuuride ning uute energiaallikate 
kooskõlastatud uurimise ja arendamise kaudu; niisugused algatused tuleks teha komisjoni, 
liikmesriikide ja vastavate tööstusvaldkondade tihedas koostöös.

Ühtse turu tegelik süvendamine, nii et sellest oleks kasu nii kodanike, ettevõtjate kui Euroopa 
konkurentsivõime seisukohast, sõltub Euroopa lisandväärtusega projektidest nii materiaalsete 
kui immateriaalsete infrastruktuuride valdkonnas, mida tuleks juhtida ja rahastada ELi 
tasandil; Euroopa Komisjon peaks selles vallas asjakohaseid õigusakti ettepanekuid esitama.

Tervitatav on kava rajada ühise Euroopa rahastamise toel Euroopa transpordivõrgustik, mis 
suurendaks konkurentsivõimet ja integratsiooni ning hõlbustaks taskukohaste teenuste abil 
kodanike ja töötajate liikumist; aina tungivamaks muutub vajadus luua kõiki liikmesriike 
ühendav kiirrongiteenus ning hõlbustada selle materiaalsesse ja finantsinfrastruktuuri 
investeerimist. 

Ühiskondliku suunitlusega ettevõtted

Sotsiaalse ettevõtluse algatus ühiskondlikult uuenduslike ettevõtlusprojektide arendamiseks ja 
toetamiseks ühtse turu raames on väga huvitav ja uuenduslik; see juhib tähelepanu 
sotsiaalmajanduse panusele ühtse turu tasakaalustatud arengus, mis toetab majanduskasvu, 
tööhõivet ja sotsiaalset kaasatust.

Uute meetmete koostamine ettevõtete juhtimise ja haldamise vastutustundlikkuse ja 
usaldusväärsuse suurendamiseks on kasulik nii reaalmajandusele kui ühiskonnale; peamised 
eesmärgid, nagu usaldusväärne ja vastutustundlik palgapoliitika, naiste piisav osalemine 



PE456.691v01-00 12/13 PR\853322ET.doc

ET

juhtimises ja otsuseid tegevates nõukogudes, aktsionäride pikaajalise toetuse väärtustamine, 
tihedam töötajatega konsulteerimine, osalus ja osalusskeemid peaksid olema konsulteerimise 
ja järgnevate õigusloomemeetmete keskmes.

Kooperatiivide, sihtasutuste ja vastastikuste kindlustusseltsidega seotud õigusaktide 
läbivaatamise või uute selleteemaliste õigusaktide vastuvõtmisega peaksid kaasnema erisätted 
ühiskonna ja töötajate teabe- ning konsultatsiooniõiguste kohta, mida teostatakse 
kogukonnanõukogude ja töötajate nõukogude kaudu.

Vajatakse usaldusväärset suhtlusstrateegiat, mis aitaks lahendada järgmised probleemid: 
kuidas kodanikke paremini kaasata ja neile teabe parema juurdepääsetavuse kaudu suuremat 
mõjuvõimu anda; kuidas paremini tagada kodanike teadlikkus oma õigustest ühtsel turul, 
kaasa arvatud kollektiivse hüvitamise õigus; kuidas täiustada piiriüleseid kontakte; kuidas 
kiirendada kutsekvalifikatsiooni tunnustamist, et soodustada liikuvust; kuidas laiendada 
teadusuuringuid, et toetada innovatsiooni.

Kõnealune akt võeti vastu üheaegselt komisjoni teatisega „2010. aasta aruanne ELi 
kodakondsuse kohta – ELi kodanike õigusi piiravate takistuste kõrvaldamine”, kus 
keskendutakse takistuste kõrvaldamisele, mida kodanikud kohtavad, kui nad reisivad, õpivad, 
abielluvad, lähevad pensionile, ostavad või pärivad kinnisvara või hääletavad teises 
liikmesriigis. Ühtse turu akt ja kodakondsuse aruanne täiendavad üksteist, nende eesmärgiks 
on ületada ELi jätkuv killustatus kodanikele otsest huvi pakkuvates valdkondades, et rajada 
inimeste Euroopa Liit ja tõhus ühtne turg, mis vastaks kodanike ja ettevõtjate vajadustele ning 
ootustele. 

Tähtsusjärjekorra määramine

Üheksateistkümne ettepaneku tähtsusjärjekorra määramine on praktiline vajadus. 
Järjestamine peaks toimuma viie põhiväärtuse alusel, milleks on sotsiaalsed põhiõigused, 
töötajate vaba liikumine, kaupade vaba liikumine, ühiskondliku suunitlusega ettevõtted ja 
tarbijaõigused. Kuid kodanike huvides on vaja kiireid praktilisi lahendusi. Tähtsusjärjestuse 
lõplikul määramisel tuleb arvesse võtta seda, millised ettepanekud annavad kodanikele ja 
tarbijatele vahetut kasu (tajutavus) ja on suhteliselt lühikese aja jooksul kergesti saavutatavad 
(teostatavus).

Kõigi meetmete puhul tuleks hinnata, millist tajutavat kasu kodanikud sellest saavad; samuti 
on oluline hinnata meetmete teostatavust, alustades 2011. aasta kavast. Kuna niisuguseid 
vahendeid veel ei ole, määrasime kindlaks viis valdkonda, mille meetmed tuleks rakendada 
2011. aasta jooksul:

I. muuta Euroopa turujärelevalve tõhusamaks, parandada juurdepääsu põhilistele 
pangateenustele, luua ühtne integreeritud hüpoteegiturg ning eemaldada 
maksutõkked ja kahekordne maksustamine;

II. kiiresti ja tulemuslikult rakendada e-kaubanduse poliitikat, et suurendada 
kodanike ja tarbijate usaldust kaupade ostmise vastu interneti kaudu;

III. töötada välja tootepiraatluse ja võltsimise vastane tegevuskava, millest peaks 
saama oluline ennetuslik vahend, mis aitaks tagada, et ühtsel turul ringlevad 
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kaubad oleksid tarbimiseks ohutud, normikohased ja legaalsed;
IV. komisjon ja liikmesriigid peaksid koostama ühtse turu akti teostamiseks tõhusa 

suhtluspoliitika, mis põhineb poliitikaauditil, mille abil hinnatakse akti 
tajutavaid tulemusi kodanike jaoks;

V. võtta horisontaalse sotsiaalklausli alusel kasutusele võrdlusnäitajate süsteem, et 
hinnata kõikide ühtse turu meetmete asjakohasust nende ühiskondliku mõju, 
tajutavate tulemuste ja teostatavuse põhjal, ning kasutada tulemusi edasise 
poliitika kujundamisel.


