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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

juhtimise ja partnerluse kohta ühtsel turul
(2010/2289(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 komisjoni teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020); 

– 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);

– võttes arvesse oma 4. septembri 2007. aasta resolutsiooni ühtse turu läbivaatamise 
kohta1 ja komisjoni talituste töödokumenti „Ühtse turu läbivaatamine: üks aasta hiljem” 
(SEK(2008)3064);

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

– võttes arvesse komisjoni 27. aastaaruannet ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta ja 
sellega kaasnevat komisjoni talituste töödokumenti „Eri sektorite olukord”
(SEK(2010)1143);

– võttes arvesse komisjoni 29. juuni 2009. aasta soovitust ühtse turu toimimise 
tõhustamise meetmete kohta (K(2009)4728);

– võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 2010. aasta järeldusi ühtse turu akti kohta;
– võttes arvesse professor Mario Monti aruannet komisjonile ühtse turu taaselustamise 

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

ja kodanikele2;
– võttes arvesse siseturu tulemustabelit nr 21 (2010) ning oma 9. märtsi 2010. aasta3 ja 23. 

septembri 2008. aasta4 resolutsiooni siseturu tulemustabeli kohta; 
– võttes arvesse komisjoni teatist „Tulemuslik Euroopa – ühenduse õiguse kohaldamine” 

(KOM(2007)0502);
– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 258–260;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 10;
– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

                                               
1 ELT C 187E, 27.7.2008, lk 80. 
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0186.
3 ELT C 349E, 22.12.2010, lk 25.
4 ELT C 8E, 14.1.2010, lk 7.
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– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning õiguskomisjoni ja ... 
arvamusi (A7-0000/2010),

A. arvestades, et ühtse turu edasiarendamine eeldab kõikide Euroopa institutsioonide, 
liikmesriikide ja sidusrühmade aktiivset toetust;

B. arvestades, et ühtse turu eeskirjade ning selle vahel, millist kasu kodanikud ja ettevõtted 
nendest tegelikkuses saada võivad, on endiselt märkimisväärne lõhe;

C. arvestades, et ELi keskmine ülevõtmise puudujääk on 1,7%, kui võtta arvesse juhtumid, 
mille puhul direktiivi ülevõtmise aeg ületab tähtaega ja mille puhul komisjon on 
algatanud mittevastavuse tõttu rikkumismenetluse,

I. Sissejuhatus

1. tunneb heameelt komisjoni teatise „Ühtse turu akt” ja eriti selle kolmanda peatüki üle;

2. nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu tugevdaksid ühtse turu edasiarendamise 
terviklikku lähenemisviisi, süvalaiendades ühtse turu prioriteete kõikidele 
poliitikavaldkondadele, mis on otsustava tähtsusega ühtse turu saavutamiseks Euroopa 
kodanike, tarbijate ja ettevõtete hüvanguks;

3. usub, et Euroopa majanduse juhtimise tõhustamine, ELi 2020. aasta strateegia 
rakendamine ja ühtse turu edasiarendamine on Euroopa majanduse taaselustamise jaoks 
võrdse tähtsusega;

II. Poliitilise juhtimise ja partnerluse tugevdamine

4. on veendunud, et ühtse turu edasiarendamise üks peamine väljakutse seisneb poliitilise 
juhtimise, pühendumuse ja kooskõlastamise tagamises; usub, et kõrgeima poliitilise 
tasandi poolsetel ulatuslikel suunistel on otsustav tähtsus ühtse turu 
edasiarendamiseks;

5. nõuab tungivalt, et liikmesriikide valitsused võtaksid endale vastutuse ühtse turu 
edasiarendamise eest; tunneb heameelt liikmesriikide tehtud algatuste üle optimeerida 
viisi, kuidas nad käsitlevad ühtse turu direktiive kooskõlastamise parandamise, 
stimuleerimisstruktuuride loomise ja ülevõtmisele omistatava poliitilise tähtsuse 
suurendamise osas;

6. märgib, et ühtse turu eeskirju rakendavad sageli kohalikud ja piirkondlikud 
omavalitsused; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles arendama edasi partnerlust 
kohalike ja piirkondlike omavalitsustega ning laiendama seda ühtekuuluvuspoliitikast 
kuni ühtse turu poliitikani;

7. rõhutab riikide parlamentide suurenenud rolli ELi õigusaktide vastuvõtmise protsessis 
Lissaboni lepingu alusel; julgustab riikide parlamente tegelema ühtse turu eeskirjadega 
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kogu õigusloometsüklis ja võtma osa ühistegevusest Euroopa Parlamendiga;

8. tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle tõhustada konsultatsioone ja arutelusid 
kodanikuühiskonnaga;

III. Ühtse turu reguleerimine

9. usub, et ühtse turu üldine tõhusus ja legitiimsus kannatavad ühtse turu juhtimise 
keerukuse tõttu;

10. on seisukohal, et määruste kasutamine direktiivide asemel aitaks luua selgema 
reguleeriva raamistiku ja vähendaks ülevõtmisega seotud kulusid; kutsub komisjoni 
üles töötama välja sihipärasema lähenemise õigusaktide valikule, mis sõltub 
rakendatavate sätete õiguslikest ja sisulistest omadustest;

11. usub, et vastavustabelid on olulised tagamaks, et ühtse turu eeskirju kohaldataks 
nõuetekohaselt;

IV. Haldusalane kooskõlastamine, teave ja probleemide lahendamise mehhanismid

12. toetab ühtse turu akti ettepanekuid, mille eesmärk on arendada edasi halduskoostööd 
liikmesriikide vahel, sealhulgas laiendada siseturu infosüsteemi muudele 
õigusvaldkondadele;

13. teeb ettepaneku, et komisjon ja liikmesriigid kooskõlastaksid arvukate teabealaste ja 
probleemide lahendamise nn ühe akna süsteemide tegevust ja vajaduse korral 
ühendaksid need;

14. julgustab liikmesriike arendama teenuste direktiivi kohaseid ühtseid kontaktpunkte 
edasi tõelisteks ühe akna süsteemideks, kust ettevõtted saaksid kergesti kogu teabe, 
mis on vajalik nende tegevuseks, sealhulgas teabe kohaldatava maksustamiskorra 
kohta;

V. Jõustamine

15. usub, et rikkumismenetlus on jätkuvalt otsustav vahend siseturu toimimise tagamiseks;

16. kutsub komisjoni üles hoiduma mis tahes poliitilisest sekkumisest ning algatama 
viivitamata rikkumismenetlused, kui kohtueelsed probleemide lahendamise 
mehhanismid ebaõnnestuvad;

17. märgib, et Euroopa Kohtu hiljutine kohtupraktika avab komisjonile uued võimalused 
võtta meetmeid ühtse turu eeskirjade „üldiste ja struktuuriliste rikkumiste” suhtes 
liikmesriikide poolt;
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18. kutsub komisjoni üles kasutama täielikult ära ELi toimimise lepingu artikliga 260 
lisatud muudatusi, mis on ette nähtud rahaliste karistuste määramise lihtsustamiseks ja 
kiirendamiseks rikkumismenetluste kontekstis;

19. avaldab kahetsust, et liiga paljude rikkumismenetluste puhul möödub palju aega enne, 
kui need lõpetatakse või viiakse Euroopa Kohtu ette;

20. toetab komisjoni algatusi töötada välja alternatiivne vaidluste lahendamine ELis;

VI. Järelevalve, hindamine ja ajakohastamine

21 toetab sihipärast ja tõenditel põhinevat lähenemisviisi turu järelevalve ja hindamise 
osas; kutsub komisjoni üles jätkama oma turujärelevalvevahendite arendamist 
metoodika, näitajate ja andmekogumise parandamise abil, järgides samal ajal 
praktilisuse ja kulutasuvuse põhimõtteid;

22. rõhutab teenuste direktiivis sätestatud vastastikust hindamist kui innovatiivset viisi 
kasutada vastastikust survet ülevõtmise kvaliteedi parandamiseks; toetab vajaduse 
korral vastastikuse hindamise kasutamist muudes valdkondades, nt kaupade vaba 
liikumise valdkonnas;

23. ergutab liikmesriike vaatama korrapäraselt läbi siseriiklikud eeskirjad ja menetlused, 
mis mõjutavad teenuste ja kaupade vaba liikumist, et lihtsustada ja ajakohastada 
siseriiklikke eeskirju ja eemaldada kattuvusi;

VII. Juhtimise ja partnerluse tugevdamise põhimeetmed

24. teeb ettepaneku, et Euroopa Ülemkogu eesistujale tuleks anda volitus ühtse turu 
edasiarendamise kooskõlastamiseks ja järelevalveks tihedas koostöös komisjoni 
presidendiga;

25. palub, et Euroopa Ülemkogu iga kevadine kohtumine tuleks pühendada ühtse turu 
olukorra hindamisele, mida toetab järelevalveprotsess, mis võimaldab hinnata vahe-
eesmärkide saavutamist; soovitab, et konkurentsivõime nõukogu võtaks suurema 
vastutuse ühtse turu küsimuste uurimise eest kõikides ühtse turu 
poliitikavaldkondades;

26. kutsub liikmesriike üles esitama kõikide ühtse turu direktiivide kohta vastavustabelid 
ja tegema need kodanikele avalikult kättesaadavaks;

27. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles vähendama 2012. aastaks ühtse turu direktiivide 
ülevõtmise puudujääki 0,5 %ni, hõlmates nii lõpetamata kui ka ebaõiget ülevõtmist;

28. palub komisjonil s eada  rikkumisjuhtude maksimaalse keskmise menetlusaja 
sihttasemeks 12 kuud alates toimiku avamisest kuni avalduse saatmiseni Euroopa 
Kohtule;
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29. kutsub komisjoni üles esildama liikmesriikide poolt Euroopa Kohtu otsuste järgimise 
sihttähtaja;

30. kutsub komisjoni üles koostama 2011. aasta lõpuks aruande liikmesriikides 
olemasolevate „parimate tavade” tulemuslikkuse kohta ja tuginema seejuures oma 29. 
juuni 2009. aasta soovitusele ühtse turu toimimise tõhustamise meetmete kohta;

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

Poliitilise juhtimise ja partnerluse tugevdamine

Raportöör on veendunud, et ühtse turu edasiarendamisel on üks peamisi ülesandeid tagada 
poliitiline juhtimine, pühendumus ja kooskõlastatus. 50 ettepanekut ühtse turu 
edasiarendamise kohta hõlmavad paljusid valdkondi, seostuvad tugevalt Euroopa Komisjoni 
mitme voliniku ülesannetega ja puudutavad Euroopa Parlamendi mitme komisjoni 
vastutusala. Nõukogus on ühtse turu akt omakorda jagatud nõukogu eri koosseisude vahel, 
kusjuures nende roll ja tõhusus erinevad üksteisest suuresti. Ka liikmesriikide institutsioonide 
vahel on suuri erinevusi nii ülesehituses kui ka organisatsioonikultuuris.

Raportöör on seisukohal, et konkurentsivõime nõukogu rolli tõhustamine vastavalt nõukogu 
10. detsembri 2010. aasta järeldustes sisalduvale ettepanekule on vajalik, kuid mitte piisav 
tingimus poliitilise juhtimise, pühendumuse ja kooskõlastatuse tagamiseks.

Raportöör on seisukohal, et kõrgetasemeline poliitiline juhtimine on ühtse turu 
edasiarendamiseks väga suure tähtsusega. Raportöör teeb sellega seoses ettepaneku, et 
Euroopa Ülemkogu presidendile tuleks anda volitus ühtse turu edasiarendamise 
kooskõlastamiseks ja järelevalveks tihedas koostöös komisjoni presidendiga. Euroopa 
Ülemkogu kõik kevadised kohtumised tuleks pühendada ühtse turu olukorra hindamisele, 
mida peaks toetama järelevalveprotsess, mille kaudu oleks võimalik hinnata vahe-eesmärkide 
saavutamist. Sellega seoses märgib raportöör, et Ungaril kui eesistujariigil on juba kavas 
korraldada 2011. aasta veebruaris Euroopa Ülemkogu kõigi aegade esimene ühele 
valdkonnale pühendatud kohtumine1. 

Raportöör on veendunud, et ühtse turu edasiarendamiseks on väga oluline ka liikmesriikide 
toetus ja aktiivne osalus. Raportöör tunnustab jõupingutusi, mida liikmesriigid on teinud ühtse 
turu eeskirjade ülevõtmiseks ja rakendamiseks. Sellekohaste „heade tavade” hulka kuulub 
ülevõtmissüsteemide perioodiline hindamine, kontaktpunktide süsteemi töölerakendamine eri 
ministeeriumides ja hoiatussüsteemide loomine, arvestades eeskirjade ülevõtmistähtaja 
lähenemist.

Raportöör märgib, et liikmesriigid võivad enne direktiivi avaldamist rakendada 
mitmesuguseid meetmeid, et selle ülevõtmist ja rakendamist hõlbustada. Need meetmed 
hõlmavad ülevõtmisplaanide väljatöötamist kohe pärast poliitilise kokkuleppe saavutamist, 
ennetavat pädevuste määramist ja/või õigusliku mõju analüüsi, korrapärast teabevahetust 
läbirääkimiste eest vastutavate üksuste ning teisalt normide ülevõtmise ja parlamendi 
osalusega seotud üksuste vahel uute juba ELi õigusaktide üle peetavate läbirääkimiste 
varajases staadiumis, kuna selline tegevus ilmselt kergendab õigusaktide ülevõtmist pärast 
nende vastuvõtmist.

Raportööri arvates peaksid ka liikmesriigid määrama oma prioriteedid ja vastavalt ühtse turu 
prioriteetidele välja töötama oma tegevuskava, et ühtsel turul tegelikku vastutust võtta.

                                               
1 Eesistujariik Ungari kavandab Euroopa Ülemkogu tippkohtumist ELi energiapoliitika teemal.
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Raportöör on seisukohal, et komisjoni pakutud partnerluse ideed tuleks tugevdada kahe 
elemendiga. 

Esiteks on vaja, et partnerlus kohalike ja piirkondlike asutustega laieneks 
ühtekuuluvuspoliitika valdkonnast ühtse turu poliitika valdkonda. Ühtse turu eeskirjade 
rakendamist ja täitmist korraldavad liikmesriikide asutused väga sageli piirkondlikul või 
kohalikul tasandil. Teenuste direktiivi rakendamise kogemused on selgelt näidanud, et 
piirkondlike ja kohalike asutuste kaasamine võib olla väga tähtis, tagamaks ühtset turgu 
reguleerivate õigusaktide nõuetekohast rakendamist ja täitmist. 

Raportöör märgib, et mõned liikmesriigid on juba võtnud konkreetseid meetmeid, et arendada 
koostööd kohalike ja piirkondlike toimijatega, muu hulgas eriliste võrgustike loomise kaudu 
näiteks riigihangete või turujärelevalve valdkonnas. Need võrgustikud seovad piirkondlikke ja 
kohalikke asutusi. 

Teiseks tuleks raportööri arvates ühtse turu juhtimisel dialoogi ja partnerlust tugevdada 
liikmesriikide tugevama kaasamisega. Lissaboni lepingu jõustumisega on liikmesriikide 
parlamentidele avanenud võimalus tegeleda ühtse turu eeskirjadega kogu seadusandlikus 
tsüklis ja võtta osa ühistegevusest Euroopa Parlamendiga. Raportöör märgib, et liikmesriikide 
parlamentide varajane kaasamine direktiivi eelnõu arutamisse ELi tasandil võib kiirendada 
järgnevate ülevõtmismeetmete vastuvõtmist liikmesriikide tasandil. Normide ülevõtmist võib 
hõlbustada ka liikmesriikide parlamentidega toimuv pidev teabevahetus, millega jälgitakse 
ülevõtmise edenemist.

Ühtse turu reguleerimine

Raportööri arvates on ühtse turu juhtimisstruktuurid ja -protsessid ülimalt keerulised See 
raskendab vastutamist ning kahjustab ühtse turu üldist tõhusust ja legitiimsust. Raportöör 
leiab, et ühtse turu juhtimist edasi arendades tuleks rohkem rõhku panna läbipaistvuse ja 
vastutuse põhimõtetele.

Raportöör on seisukohal, et sihipärasem õigusaktide valik, mis sõltuks kehtestatavate normide 
juriidilistest ja sisulistest omadustest, aitaks luua selgema reguleeriva raamistiku ja vähendaks 
ülevõtmisega seotud kulusid;

Raportöör rõhutab, et vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikele 3 on liikmesriigid 
kohustatud kaasa aitama komisjoni ülesande täitmisele, et tagada aluslepingutest või liidu 
institutsioonide õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine. Seda arvesse võttes peaksid 
liikmesriigid andma komisjonile selget ja täpset informatsiooni asjaomaste direktiivide 
rakendamise kohta.

Raportööri arvates peaksid liikmesriigid esitama vastavustabelid, milles on näidatud 
liikmesriigi õigusnormid, millega kõikides ühtse turu direktiivides sisalduvad kohustused 
võetakse riigi õigussüsteemi ja tehakse avalikult kättesaadavaks kodanikele (ühtse turu akti 
ettepanek nr 47). 
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Haldusalane kooskõlastamine ja probleemide lahendamise mehhanismid

Raportöör toetab ühtse turu akti ettepanekut nr 45, mille eesmärk on arendada edasi 
liikmesriikide halduskoostööd siseturu infosüsteemi kaudu. See süsteem võiks laieneda ka 
muudesse poliitikavaldkondadesse, näiteks e-kaubanduse ja riigihangete alale.

Raportöör leiab, et liikmesriikide nende asutuste tihedam koostegevus, kelle pädevusse 
kuuluvad ühtse turu küsimused, aitab lahendada konkreetsete direktiivide rakendamisel 
ilmnevaid otseseid probleeme ning sellele lisaks aitab suurendada vastastikust usaldust 
liikmesriikide asutuste vahel ja aitab pikemas perspektiivis muuta ühtset turgu elujõulisemaks.

Raportöör märgib, et mitmed ühtse turu teabemehhanismid ja probleemide lahendamise 
mehhanismid on mõeldud kodanike ja ettevõtjate abistamiseks. Raportöör teeb ettepaneku, et 
komisjon ja liikmesriigid kooskõlastaksid teabe ja probleemide lahendamiseks nn ühe akna 
süsteemide toimimise ja vajaduse korral ühendaksid need süsteemid.

Raportöör toetab probleemide lahendamise mitteametlike vahendite, eriti SOLVITi 
võrgustiku tugevdamist. Raportööri arvates peaks komisjon SOLVITi tugevdamisel järgima 
Euroopa Parlamendi 2. märtsi 2010. aasta raportit SOLVITi kohta (2009/2138(INI)).

Raportöör teeb ka ettepaneku, et liikmesriigid ja komisjon püüaksid luua kontaktpunkte, kust 
sama sihtrühm saaks kätte kogu teabe, mis on vajalik näiteks mingiks konkreetseks 
tegevuseks. Sellega seoses teeb raportöör veel ettepaneku, et teenuste direktiivi kohased 
ühtsed kontaktpunktid annaksid teavet ka kohaldatava maksustamiskorra kohta.

Jõustamine

Raportöör on seisukohal, et rikkumismenetlus peaks jääma otsustavaks vahendiks siseturu 
toimimise tagamiseks. Ta soovitab komisjonil rakendada rangelt rikkumismenetlusi, kui 
kohtueelsed probleemide lahendamise mehhanismid ei anna tulemusi, ja täielikult ära 
kasutada ELi toimimise lepingu artikliga 260 kehtestatud muudatusi, millega lihtsustatakse ja 
kiirendatakse rahaliste karistuste määramist rikkumismenetluste puhul.

Raportöör leiab, et Euroopa Kohtu hiljutine kohtupraktika pakub komisjonile uusi võimalusi 
võtta meetmeid seoses ühtse turu eeskirjade „üldiste ja struktuuriliste rikkumistega” 
liikmesriikide poolt. Traditsiooniliselt on komisjon pannud rõhku jõustamisabinõudele, mis 
põhinevad üksikjuhtumitel. Komisjoni kohtuasjas Iirimaa vastu1 nõustus Euroopa Kohus aga 
sellega, et komisjon võib liikmesriikide suhtes menetlusi alustada mitte ainult ELi õigusaktide 
konkreetsete rikkumiste pärast, vaid ka juhul, kui liikmesriigil on „üldisi ja struktuurilisi 
rikkumisi” ELi õigusest tulenevate kohustuste täitmisel. Konkreetsete juhtumite väljatoomise 
asemel tahtis komisjon nimetatud kohtuasjaga demonstreerida „süsteemsete puudulike 
haldustavade” olemasolu ning selgitas, et Iirimaa oli jätnud süstemaatiliselt täitmata 
jäätmedirektiivi nõuded.

Mõistel „üldised ja struktuurilised rikkumised” on kaks olulist tagajärge. Esiteks võib 
                                               
1 Kohtuasi C-494/01 Komisjon versus Iirimaa, [2005] EKL I-3331.
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komisjon kohtumenetluste käigus esitada uusi näiteid rikkumiste kohta konkreetsest ELi 
õigusaktist tulenevate kohustuste täitmisel. Teiseks tuleb liikmesriigil, kes on leitud 
rikkumises süüdi olevat, lisaks täitmata jäänud kohustuste täitmisele oma asjaomaseid 
haldustavasid põhjalikumalt muuta.

Raportöör on seisukohal, et mõiste „üldised ja struktuurilised rikkumised” rakendamine võib 
aidata teatavates valdkondades, näiteks riigihangete puhul, tulemuslikumalt järgida ühtse turu 
õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

Raportöör leiab, et pingutusi ei tule teha mitte ainult õigusnormide õigeaegseks, vaid ka 
õigeks ülevõtmiseks. Raportöör soovitab liikmesriikidel püüda vähendada 2012. aastaks ühtse 
turu direktiivide ülevõtmise puudujääki 0,5 %ni, kusjuures see puudujääk hõlmaks nii 
lõpetamata kui ka ebaõiget ülevõtmist.

Raportöör märgib, et ametlikud rikkumismenetlused võtavad tavaliselt palju aega (menetluse 
keskmine kestus ulatub 28 kuust (EL 15) kuni 16 kuuni (EL 12)). Ta nõuab, et komisjon seaks 
rikkumisjuhtude menetlemise aja maksimaalseks keskmiseks sihttasemeks 12 kuud.

Raportöör märgib, et liikmesriikide asutustel kulub keskmiselt 17,7 kuud Euroopa Kohtu 
nende otsuste täitmiseks, mis puudutavad kohustuste täitmata jätmist liikmesriigi poolt.
Raportöör palub komisjonil esildada sihtnäitaja – tähtaja, milleks liikmesriikidel tuleb 
Euroopa Kohtu otsused täita.

Järelevalve, hindamine ja ajakohastamine

Raportöör on arvamusel, et ühtse turu hea valitsemistava vältimatuks eelduseks on kvaliteetne 
teave ühtse turu toimimise kohta. Ühtse turu poliitika järelevalve ja hindamise instrumente 
tuleb kasutada selle poliitika eri etappide seostamiseks – alates meetmete kavandamisest kuni 
ellurakendamiseni. 

Raportöör soovitab komisjonil tegeleda turujärelevalve vahendite väljatöötamisega, toetudes 
sealjuures oma kogemustele edukaks osutunud vahenditega, mille hulka kuulub ka 
lauskontroll. Raportööri arvates tuleks prioriteediks võtta metoodika, näitajate ja 
andmekogumise parandamine, järgides samal ajal praktilisuse ja kulutasuvuse põhimõtteid.

Raportöör on seisukohal, et liikmesriike tuleks rohkem kaasata ühtse turu eeskirjade 
hindamisse ja järelevalvesse. Raportöör soovitab liikmesriikidel korrapäraselt hinnata ühtset 
turgu reguleerivaid õigusakte ning vaadata läbi siseriiklikud eeskirjad ja menetlused, mis 
mõjutavad teenuste ja kaupade vaba liikumist, et lihtsustada ja ajakohastada siseriiklikke 
eeskirju ja kõrvaldada kattuvused.


