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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ühtse turu kohta ettevõtluse ja majanduskasvu edendajana
(2010/2277(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühtse turu akt. Kõrge konkurentsivõimega sotsiaalne 
turumajandus. 50 ettepanekut ühise tööturu ja ettevõtlusmaastiku ning omavahelise 
kaubavahetuse parendamiseks” (KOM(2010)0608);

– võttes arvesse oma 20. mai 2010. aasta resolutsiooni ühtse turu loomise kohta tarbijatele ja 
kodanikele1;

– võttes arvesse professor Mario Monti 9. mai 2010. aasta aruannet „Ühtse turu uus 
strateegia”;

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

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa 2020 – strateegiline juhtalgatus. Innovaatiline 
liit” (KOM(2010)0546);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Arukas reguleerimine Euroopa Liidus” 
(KOM(2010)0543);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa digitaalne tegevuskava” (KOM(2010)0245);

– võttes arvesse raportit, mis käsitleb hinnangut VKEde juurdepääsule riigihanketurgudele 
Euroopa Liidus2; 

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

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

– võttes arvesse komisjoni teatist „Keskkonnahoidlikud riigihanked” (KOM(2008)0400); 

– võttes arvesse komisjoni teatist „„Kõigepealt mõtle väikestele”– Euroopa 
väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act””(KOM(2008)0394); 

– 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);

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0186.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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– võttes arvesse komisjoni teatist „Võimalused, juurdepääs ja solidaarsus: uus sotsiaalne 
visioon 21. sajandi Euroopast” (KOM(2007)0726);

– võttes arvesse komisjoni tõlgendavat teatist, mis käsitleb riigihankeid ja kontsessioone 
reguleeriva ühenduse õiguse kohaldamist avaliku ja erasektori institutsionaliseeritud 
partnerluste suhtes (K(2007)6661);

– võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga: „On aeg tõsta tempot: uus partnerlus 
majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel” (KOM(2006)0030);

– võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 2010. aasta järeldusi ühtse turu akti kohta;

– võttes arvesse oma 21. septembri 2010. aasta resolutsiooni e-kaubanduse siseturu 
väljakujundamise kohta1;

– võttes arvesse oma 18. mai 2010. aasta resolutsiooni uute arengute kohta riigihangetes2;

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2010. aasta resolutsiooni siseturu tulemustabeli kohta3;

– võttes arvesse oma 3. veebruari 2009. aasta resolutsiooni kommertskasutusele eelnevate 
hangete kohta: innovatsiooni kiirendamine jätkusuutlike ja kõrgekvaliteediliste avalike 
teenuste tagamiseks Euroopas4;

– võttes arvesse oma 30. novembri 2006. aasta resolutsiooni teemal „On aeg tõsta tempot –
kasvava majandusega ja ettevõtliku Euroopa loomine”5;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

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

A. arvestades seda, kui tähtis on taastada ühtse turu usaldusväärsus kõigil tasanditel ning 
kõrvaldada olemasolevat tõkked äri alustavatele ettevõtetele; arvestades kõrgeid 
halduskulusid, mis heidutavad uusi ettevõtjaid;

B. arvestades, et turu killustatus mõjutab kõiki ettevõtjaid, kuid et VKEd on sellest 
tulenevate probleemide suhtes eriti tundlikud;

C. arvestades, et üldise arusaama kohaselt on ühisturust siiani kasu saanud põhiliselt suured 
ettevõtted, hoolimata sellest, et ELi kasvumootoriks on VKEd;

D. arvestades, et vähene innovatsioon ELis on viimaste aastate madala majanduskasvu üks 
põhilisi tegureid; arvestades, et innovatsioon rohelise tehnoloogia alal annab võimaluse 
pikaajalise majanduskasvu ja keskkonnakaitse kokkusobitamiseks;

E. arvestades, et ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks peab ühtne turg looma 
                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0320.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0173.
3 ELT C 349E, 22.10.2010, lk 25.
4 ELT C 67E, 18.3.2010, lk 10.
5 ELT C 316E, 22.12.2006, lk 378.
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tingimused arukaks, jätkusuutlikuks ja kaasavaks majanduskasvuks; arvestades, et ühtne 
turg peab muutuma ELi ettevõtete tehtava innovatsiooni ja teadustegevuse jaoks paremaks 
keskkonnaks;

F. arvestades, et riskikapital on uute innovatiivsete ettevõtete jaoks oluline 
finantseerimisallikas; arvestades, et ELi liikmesriikidesse investeerida soovivate 
riskikapitalifondide jaoks esineb tõkkeid;

G. arvestades, et info- ja sidetehnoloogia arendamine ja laialdasem kasutamine ELi ettevõtete 
poolt on meie tulevase majanduskasvu seisukohalt olulise tähtsusega;

H. arvestades, et e-kaubandus ja e-teenused, sh e-valitsuse teenused, on ELi tasandil endiselt 
välja arendamata;

I. arvestades, et postisektor ning postisüsteemide ja -teenuste koostalitlusvõime ja koostöö 
edendamine võivad oluliselt mõjutada piiriülese e-kaubanduse arengut;

J. arvestades, et ebaoptimaalne autoriõiguste elektrooniline haldamine toob audiovisuaalsete 
toodete turul kaasa kõrge killustumise taseme, mis on ELi ettevõtetele kahjulik; 
arvestades, et nii ettevõtted kui ka tarbijad võidaksid audiovisuaalsete toodete tõeliselt 
ühtse turu loomisest; 

K. arvestades, et võltsimine ja piraatlus vähendavad e-kaubanduse usaldusväärsust ning 
soodustavad intellektuaalomandi kaitse reeglite killustumist, lämmatades innovatsiooni 
ühtsel turul;

L. arvestades, et erinevad maksusätted, näiteks ettevõtte tulumaks või käibemaksu 
deklareerimise kohustus, põhjustavad piiriüleste tehingute jaoks märkimisväärseid 
takistusi; arvestades, et neid tõkkeid on võimalik kõrvaldada ilma maksumäärasid 
ühtlustamata;

M. arvestades, et piiriülesed hanked moodustavad vaid väikese osa kogu riigihangete turust, 
hoolimata sellest, et tegu on ELi äriühingute jaoks hea võimalusega; arvestades, et 
VKEdel on endiselt piiratud juurdepääs riigihangete turgudele;

N. arvestades, et teenuste arvele langeb märkimisväärne osa meie majanduskasvust; 
arvestades, et teenuste ühtne turg on endiselt välja arendamata, tulenevalt lünkadest 
teenuste direktiivis ja selle hilinenud kasutuselevõtust,

Sissejuhatus

1. tervitab komisjoni teatist „Ühtse turu akt” ja eriti selle esimest peatükki „Ettevõtete 
hoogne, jätkusuutlik ja õiglane areng”;

2. rõhutab ühtse turu tähtsust ELi ettevõtete konkurentsivõimele ja Euroopa 
majanduskasvule ning tervitab teatises kasutatud terviklikku lähenemisviisi;

I. Prioriteetne valdkond 1: Ühtne innovatiivne turg

3. avaldab tugevat toetust ELi patendi ja ühtse patendivaidluste lahendamise süsteemi 
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loomisele, eesmärgiga muuta ühtne turg innovatsioonisõbralikuks keskkonnaks; rõhutab, 
et mitmekeelsete patentidega kaasnev kulukoormus takistab innovatsiooni ühtsel turul;

4. avaldab toetust ELi projektivõlakirjade loomise ideele, eesmärgiga toetada pikaajalist 
innovatsiooni ühtsel turul;

5. kutsub komisjoni üles edendama piiriüleseid investeeringuid ning looma õiguslikku 
raamistikku, mis võimaldaks riskikapitalifondidel investeerida vabalt ühtsele turule, 
sõltumata oma päritoluliikmesriigist;

6. tunnustab riigihangete, eriti kommertskasutusele eelnevate hangete tähtsust ning rolli, 
mida need täidavad innovatsiooni stimuleerimisel ühtsel turul; ergutab liikmesriike 
kasutama kommertskasutusele eelnevaid hankeid, et anda otsustav algtõuge uutele 
innovatiivsete ja roheliste tehnoloogiate turgudele, parandades samas avalike teenuste 
kvaliteeti ja tõhusust; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles paremini teavitama riigiasutusi 
kommertskasutusele eelnevate hangete olemasolevatest võimalustest; kutsub komisjoni 
üles uurima võimalusi piiriüleste ühishangete hõlbustamiseks;

7. nõuab tungivalt, et liikmesriigid suurendaksid jõupingutusi innovatsiooniressursside 
ühendamiseks, luues innovatsiooniklastreid ja hõlbustades VKEde osalemist ELi 
teadusuuringute programmides;

II. Prioriteetne valdkond 2: Ühtne digitaalne turg

8. tervitab komisjoni ettepanekut läbi vaadata e-allkirju käsitlev direktiiv; rõhutab vajadust 
e-identimise ja e-autentimise vastastikuseks tunnustamiseks kogu Euroopa Liidus;

9. kutsub komisjoni üles võtma vajalikke meetmeid ettevõtjate usalduse suurendamiseks e-
kaubanduse suhtes, nimelt ühtlustades võimaluse korral lepinguõigust ja hõlbustades 
võlgade sissenõudmist teisest riigist; 

10. nõuab liikmesriikidelt kolmanda postiteenuste direktiivi (2008/06/EÜ) täielikku 
rakendamist, hõlbustamaks toodete tõhusat laialivedu ja veebiostude teekonna jälgimist; 

11. rõhutab vajadust luua ühtne turg internetis levitatavate audiovisuaalsete toodete jaoks, 
parandades autoriõiguste elektroonilist haldamist, tagades samal ajal õiguste valdajatele 
nende loomingu eest kohase tasu maksmise; 

12. juhib tähelepanu vajadusele tugevdada internetipiraatluse vastast võitlust proportsionaalsel 
viisil ja avalikkuse toel, kasutades täiel määral ära olemasolevat tehnoloogiat ning 
austades samal ajal põhiõigusi;

III.Prioriteetne valdkond 3: Ühtne ettevõtjasõbralik turg 

13. kutsub komisjoni üles parandama VKEde juurdepääsu kapitaliturgudele, suurendades 
saadaolevat teavet erinevatest ELi rahastamisvõimalustest, näiteks neist, mida pakuvad 
konkurentsivõime- ja innovatsiooniprogramm, Euroopa Investeerimispank või Euroopa 
Investeerimisfond, ning muutes rahastamiskorda lihtsamaks, kiiremaks ja vähem 
bürokraatlikuks;
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14. rõhutab fiskaaltõkete kõrvaldamise tähtsust piiriülesele tegevusele; on seisukohal, et tarvis 
on selgemat käibemaksuraamistikku ja aruandekohustust ettevõtetele, et piirata 
kohandamiskulusid ja suurendada ELi äriühingute konkurentsivõimet; 

15. rõhutab, et juriidilise isiku tulumaksu ühine konsolideeritud maksubaas suurendaks 
ettevõtete tulumaksumäärade läbipaistvust ja võrreldavust, vähendades seega takistusi 
piiriülesele tegevusele;

16. kutsub komisjoni üles muutma riigihankemenetlusi tulemuslikumaks, et julgustada ELi 
äriühingute osalemist piiriülestel riigihangetel; rõhutab, et tuleks veelgi hõlbustada 
VKEde osalemist riigihankelepingu sõlmimise menetlustes; 

IV. Prioriteetne valdkond 4: Ühtne teenuste turg

17. rõhutab, et teenuste direktiivi tuleb nõuetekohaselt rakendada ning et peab olema võimalik 
teostada menetlusi elektroonilisel teel, mis vähendaks olulisel määral ettevõtete 
tegevuskulusid; nõuab tungivalt, et komisjon paneks erilist rõhku ühtse veebiteenuste turu 
arendamisele;

18. kutsub komisjoni üles ergutama äriteenuste sektori arengut ning võtma vajalikke 
reguleerivaid meetmeid VKEde kaitsmiseks jaemüügisektoris suuremate ettevõtete 
ebaausate kaubandustavade eest;

19. kutsub komisjoni üles esitama teenuste kontsessioonidele niisuguse õigusliku raamistiku 
ettepaneku, millega oleks tagatud läbipaistvus, pakkujate tõhus kohtulik kaitse ning 
õiguskindlus;

20. rõhutab kutsekvalifikatsioonide direktiivi nõuetekohase rakendamise tähtsust; nõuab 
tungivalt, et komisjon esitaks ettepanekud meetmete kohta Euroopa kutsekaartide 
loomiseks valdkondades, kus see on võimalik;

21. tervitab komisjoni kavatsust esitada ettepanek standardimisraamistiku õigusreformiks, mis 
kataks ka teenuseid;

22. rõhutab siseturu välismõõtme olulisust ning eriti regulatiivset koostööd peamiste 
kaubanduspartneritega, eesmärgiga edendada õigusnormide lähendamist, kolmandate 
riikide korra samaväärsust ning rahvusvaheliste standardite laialdasemat vastuvõtmist;

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

Oktoobris 2010 võttis komisjon vastu teatise „Ühtse turu akt”, eesmärgiga taaskäivitada ühtne 
turg. Nimetatud teatise esimeses osas pani komisjon ette hulga meetmeid, et saavutada 
ettevõtete jaoks hoogsamat, jätkusuutlikku ja õiglast arengut.

Tänaseks on Euroopast saanud maailma kõige suurem majandusruum. Ühtne turg on 
nurgakiviks nii ettevõtjatele kui ka tarbijatele, kuid see võib pakkuda ka suuremat 
majanduskasvu ning rohkem töökohti ning selle võimalused ei ole sugugi veel ammendatud. 
Eriliselt tuleks tähelepanu pöörata VKEdele, kes kujutavad endast suurimat potentsiaali 
edasiseks arenguks ja tööhõive suurendamiseks. Seetõttu on väga oluline ergutada 
jätkusuutlikku majanduskasvu.

Ühtne turg ise ja selle raames tegutsevad ettevõtted on olulise tähtsusega ELi edasisele 
majanduskasvule. Käesolevas raporti projektis piiritletakse esmatähtsad meetmed, mis tuleb 
võtta selleks, et luua tugevam ühtne turg, mis vastaks paremini ELi ettevõtete vajadustele ja 
mis genereeriks suuremat majanduskasvu kui varem. Raportööri prioriteedid on jaotatud nelja 
rühma, eesmärgiga muuta ühtne turg innovatiivseks ettevõtjasõbralikuks keskkonnaks, mis 
põhineb digitaalmajandusel ning kus tulemuslikult toimib teenuste vaba liikumine.

Hästi toimiv ühtne teenuste turg on oluline potentsiaalse majanduskasvu allikas ja seega suure 
tähtsusega meie majanduse taastumisele. Vaid jätkusuutlik majanduskasv tagab püsivate 
töökohtade loomise. Tuleb võtta edasisi meetmeid, et tagada teenuste direktiivi (erilise 
tähelepanuga sidusteenustele) ja kutsekvalifikatsioonide direktiivi nõuetekohane 
rakendamine. Lisaks vajab analüüsimist ka Euroopa kutsekaartide loomise idee valdkondades, 
kus see on võimalik, arvestades nende kaartide potentsiaali suurendada ELi kodanike 
liikumisvabadust ning lihtsustada värbamismenetlusi ELi ettevõtjate jaoks.

Ülejäänud vajalikud meetmed selles valdkonnas oleksid piisava õigusliku raamistiku loomine 
teenuste kontsessioonidele ning selle kindlustamine, et standardimisraamistiku õigusreform 
hõlmaks ka teenuseid.

Selleks, et suurendada oma konkurentsivõimet ja kiirendada majanduskasvu, vajab Euroopa 
Liit ühtset digitaalturgu. Selline turg on vajalik ka selleks, et aidata Euroopa Liidul järele 
jõuda teistele riikidele maailmas, kelle üleminek digitaalsele majandusele on olnud kiirem kui 
Euroopas. 

E-kaubandusel on suur potentsiaal piiriülese kaubanduse suurendamiseks. Komisjon peaks 
muutma selgemaks e-kaubanduse õiguslikku raamistikku ning kõrvaldama siseriiklikest 
sätetest need erinevused, mis takistavad e-kaubanduse arengut. Tuleb edendada e-kaubandust 
ning samal ajal suurendada veendumust, et see ei ole mitte ainult tarbijata, vaid ka ettevõtete 
huvides, kes tihti suhtuvad sellesse teatava tõrksusega. Seetõttu on oluline ühtlustada 
võimaluse korral lepinguõigust ja hõlbustada võlgade sissenõudmist teisest riigist. 

Ka e-valitsuse teenuseid tuleks edasi arendada, sest ettevõtetel oleks võimalik 
ametivõimudega suhtlemiseks elektroonilisi menetlusi kasutades vähendada oma 
tegevuskulusid, mis on oluline tegur nende konkurentsivõime seisukohast. Sellest tulenevalt 
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on äärmiselt olulise tähtsusega ettepanek tagada e-identifitseerimise ja e-autentimise 
süsteemide vastastikune tunnustamine ning läbi vaadata e-allkirju käsitlev direktiiv.

Ühtsest turust peaksid kasu saama kõik ettevõtted, kuid eriline rõhk tuleks panna VKEdele, 
kuna selle kategooria ettevõtete jaoks on ühtse turu võimaluste täieliku ärakasutamise osas 
kõige rohkem takistusi. VKEd on ELi majanduskasvu mootoriks, andes suure osa meie 
töökohtadest. Samas kohtavad nad märkimisväärseid probleeme oma tegevuse laiendamisel ja 
innovatsioonil, mis tulenevad raskustest selliste projektide rahastamisel. Nende 
arengudünaamikat pärsivad ka halduskulud, mida on vaja vähendada. VKEde raskused leida 
kapitaliturgudelt finantseeringuid tuleb lahendada ning komisjon teeb õigesti, et juhib sellele 
tähelepanu. 

EL peaks võtma ka märkimisväärseid meetmeid, et suurendada VKEde nähtavust 
investeerijate jaoks. VKEd vajavad paremat juurdepääsu teabele ning teabevahetust nendega 
tuleb parandada. VKEd peavad olema teadlikud ühtse turu pakutavatest võimalustest ning 
olemasolevatest rahastamisvahenditest, eriti neist, mida EL ise pakub. Lisaks tuleks VKEde 
jaoks hõlbustada innovatsiooni ning oleks oluline parandada nende võimet osaleda 
teadusuuringute programmides. 

Innovatsioonitoetust ei vaja mitte ainult VKEd, vaid kõik ettevõtjad. Seetõttu on komisjoni 
ettepanek erasektori väljastatavate projektivõlakirjade loomiseks olulise tähtsusega, et 
võimaldada neil selleks raha otsida. Komisjon peaks tagama, et nende uute 
rahastamisvahendite kasutamiseks kehtestatud menetlused sobiksid ka VKEdele. 

Selleks et suurendada Euroopa ettevõtjate innovatsioonivõimet, vajab EL tõhusat reguleerivat 
raamistikku riskikapitali jaoks, mis on suure lisandväärtusega uuenduslike iduettevõtete jaoks 
üks peamisi rahastamisallikaid. Seetõttu on äärmiselt oluline luua selline regulatiivne 
raamistik, mis võimaldaks riskikapitalifondidel investeerida mis tahes liikmesriiki. Euroopa 
Liidul ei ole võimalik keskenduda innovatiivsetele sektoritele, kui ei astuta edasisi samme 
selle tagamiseks, et ühtne turg toimib ka riskiturgude jaoks.

Raport käsitleb ka piiriüleseid hankeid, mis pakuvad suurt huvi nii ELi äriühingutele kui ka 
riigiasutustele. Riigihanked moodustavad 17% ELi aastasest SKPst tarnete, tööde ja teenuste 
osas. Praegusel majanduslikult keerulisel ajal on oluline tagada, et seda raha kasutataks kõige 
kulutõhusamal viisil.

ELi liikmesriigid peaksid keskenduma innovatiivsete ja roheliste toodete ja teenuste 
riigihangete edendamisele. Piiriüleste hankelepingute osa moodustas kõigist 2009. aastal 
sõlmitud avalike hangete lepingutest vaid ligikaudu 1,5 %. Hoolimata kõigist 
märkimisväärsetest saavutustest ühtse turu vallas, oleks siiski võimalik veelgi suurendada 
elektrooniliste avalike hangete ja interneti kasutamist, et muuta piiriülesed hanked veel 
edukamaks. Erilist tähelepanu tuleks pöörata kommertskasutusele eelnevatele hangetele ja 
ühishangetele.

VKEde osa künnist ületavatel avalikel hangetel jääb 18 protsendipunktiga alla nende üldisele 
osakaalule majanduses. Mikro- ja väikeettevõtted jäävad oluliselt alla oma tegelikule rollile 
reaalmajanduses. Parem juurdepääs teabele ja ülesaamine piiratud tehnilistest ja 
finantssuutlikkusest võiksid muuta märkimisväärselt tõhusamaks teabevahetuse hankijate ja 
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potentsiaalsete tarnijate vahel. 

Ning lõpetuseks, sugugi mitte vähetähtsad ei ole ka fiskaalmeetmed. Fiskaalpoliitikate 
koordineerimine ja juriidilise isiku tulumaksu ühise konsolideeritud maksubaasi kehtestamine 
muudaks ühtse turu Euroopa ettevõtjate jaoks paremaks ärikeskkonnaks. Selle eeliseks oleks 
ELi ettevõtjatele suurema läbipaistvuse andmine ning eri liikmesriikide poolt kohaldatavate 
ettevõtete tulumaksumäärade võrreldavuse hõlbustamine.

Teisest küljest, tegu ei ole piiriüleselt tegutsevate ettevõtjate jaoks ainsa takistusega. 
Raportöör toetab uue käibemaksustrateegia kasutuselevõttu, mis selgitaks ja kohandaks selle 
raamistikku Euroopa majanduse uue reaalsusega, millest võidaks ELi ettevõtjate 
konkurentsivõime. Eraldi tähelepanu tuleks pöörata ka aruandekohustuste eeskirjadele, kuna 
need kujutavad endast sageli märkimisväärset koormust ettevõtjatele ning takistust piiriülesele 
tegutsemisele.


