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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa kodanike ja ettevõtjate 20 peamise mureküsimuse kohta seoses ühtse turu 
toimimisega
(2011/XXXX(INI))

Euroopa Parlament,

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

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

– võttes arvesse komisjoni teatist „21. sajandi Euroopa ühtne turg” (COM(2007)0724) ja 
sellega kaasnevat komisjoni talituste töödokumenti „Ühtne turg: ülevaade saavutustest” 
(SEC(2007)1521),

– võttes arvesse oma 6. septembri 2007. aasta resolutsiooni ühtse turu läbivaatamise 
kohta1 ja komisjoni talituste töödokumenti „Ühtse turu läbivaatamine: üks aasta hiljem” 
(SEC(2008)3064),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Arukas reguleerimine Euroopa Liidus” 
(COM(2010)0543),

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

– võttes arvesse komisjoni 29. juuni 2009. aasta soovitust ühtse turu toimimise 
tõhustamise meetmete kohta (C(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” 
(COM(2007)0502);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 258–260,
– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 7, 10 ja 15,

                                               
1 ELT C 187 E, 27.7.2008, lk 80. 
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA (2010)0186.
3 ELT C 349 E, 22.12.2010, lk 25.
4 ELT C 8 E, 14.1.2010, lk 7.
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– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühtse turu akt. Kaksteist vahendit majanduskasvu 
edendamiseks ja usalduse suurendamiseks „Üheskoos uue majanduskasvu eest”” 
(COM(2011)0206),

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti „Euroopa kodanike ja ettevõtjate 20 peamist 
mureküsimust seoses ühtse turu toimimisega” (SEC(2011)1003),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A7-0000/2012),

A. arvestades, et töödokument „Euroopa kodanike ja ettevõtjate 20 peamist mureküsimust 
seoses ühtse turu toimimisega” on tõestuseks, et ühtse turu tegelik seisukord ei vasta ikka 
veel ootustele;

B. arvestades, et pangad tekitavad Euroopa kodanikele mitmesuguseid raskusi, seavad 
keerukaid ja diskrimineerivaid nõudmisi konto avamiseks, mille tõttu on 30 miljonit 
Euroopa kodanikku ilma pangakontota, mis takistab liikuvust;

C. arvestades, et umbes 30% Euroopa kodanikest ei tea, et neil on õigus ravile välisriigis ja 
sellega seotud kulude hüvitamisele;

D. arvestades, et ainult iga kolmas Euroopa kodanik teab, et välismaale reisides tuleb 
Euroopa ravikindlustuskaarti kaasas kanda;

E. arvestades, et Euroopa kodanikud, kes asuvad elama teise riiki ja tahavad oma auto kaasa 
võtta, peavad läbi tegema rasked ja keerukad menetlused, milles neilt nõutakse 
dokumente, mida nende riigis ei ole olemas, samuti täiendavate maksude tasumist;

F. arvestades, et Eurobaromeetri andmetel koges 29% küsitletud tarbijatest raskusi oma 
arvelduskonto kohta tehtud pakkumiste võrdlemisel ning nad ei suutnud valida oma 
vajadustele kõige paremini vastavat kontot;

G. arvestades, et tarbijate õiguste kohta teabe puudumine, õigusaktide ebaõige rakendamine 
ja raskused piiriüleste ostude puhul tekkivate vaidluste lahendamisel tekitavad tarbijates 
umbusaldust internetikaubanduse suhtes, mille tõttu ELis puudub tõeline, kodanike ja 
ettevõtjate teenistuses olev digitaalturg;

H. arvestades, et 62% Euroopa tarbijatest sooviks oma energiatarnijat vahetada, aga nende 
valikuvabadus on piiratud, kuna puudub selge ja võrreldav teave;

I. arvestades, et ettevõtjatel esineb jätkuvalt raskusi juurdepääsul riigihanketurule teistes 
riikides, sest riigihanketavad on riigiti erinevad ja halduslikud nõuded teatud 
liikmesriikides keerukad;

J. arvestades, et erilist tähelepanu tuleb pöörata puudega inimeste vajadustele, et nad saaksid 
ühtse turu võimalusi maksimaalselt ära kasutada;

I. Sissejuhatus
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1. väljendab heameelt selle üle, et komisjon esitas, järgides Euroopa Parlamendi 20. mai 
2010. aasta resolutsiooni ühtse turu loomise kohta tarbijatele ja kodanikele, töödokumendi 
„Euroopa kodanike ja ettevõtjate 20 peamist mureküsimust seoses ühtse turu 
toimimisega”;

2. väljendab veendumust, et komisjon esitab kodanike 20 mureküsimuse lahendamiseks 
konkreetsed ettepanekud;

3. tunnistab, et kvalifitseeritud tööjõu suurem liikuvus aitab suurendada Euroopa 
konkurentsivõimet, milleks on vaja vastu võtta tänapäevane õigusraamistik 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise alal;

4. kutsub komisjoni üles tugevdama noorte liikuvuse programme, soodustades noorte 
sisenemist tööturule;

5. toob välja interneti osa ettevõtluse tõhustamisel ning uute turgude ja võimaluste loomisel; 

II. Juhtimine

6. rõhutab, et on vaja sügavamat ühtse turu terviklikku käsitlust, mille keskmes on 
kodanikud, tarbijad ja VKEd, et nad saaksid täit kasu ühtse turu eelistest;

7. kinnitab taas vajadust tugevdada parlamendi, nõukogu, komisjoni ja liikmesriikide 
koostööd, nii et kodanikud tajuksid oma osalust peamistes projektides ja ELi 
igapäevaelus; 

8. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ajakohastaksid oma avalikku haldust, lihtsustades 
reguleerivat raamistikku, ja ergutaksid kasutama elektroonilisi rakendusi, nagu e-
valitsemine;

9. ergutab liikmesriike jagama häid tavasid, et saavutada Euroopa õigusaktide ühetaoline 
rakendamine;

10. väljendab heameelt komisjoni otsuse üle täiustada oma andmebaase, mis sisaldavad 
andmeid juhtumite kohta seoses ELi õiguse rakendamisega1;

11. nõuab tungivalt, et komisjon arendaks välja portaali „Teie Euroopa”, muutes selle 
tõeliseks ühtseks digitaalseks kontaktpunktiks, kust kodanikud ja ettevõtjad saavad teavet 
ühtse turu kohta;

12. palub komisjonil analüüsida ühtse turu infosüsteemi laiendamise strateegias kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste kaasamise teemat;

13. rõhutab, et kodanike mured seoses ühtse turu toimimisega on tingitud kolmest lüngast: 
teabe puudusest, puudulikust rakendamisest ja õiguslikust tühimikust; tunnistab, et ühtse 
turu optimaalseks toimimiseks tuleb need kolm lünka kõrvaldada samaaegselt;

                                               
1 CHAP – kaebuste ja päringute register
EU PILOT – probleemide lahendamine koos liikmesriikidega
NIF – Teatamata jätmise juhtumite registreerimise andmebaas
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14. tuletab meelde VKEde tähtsust Euroopa majanduse jaoks ja kutsub komisjoni üles 
täiustama koos liikmesriikidega VKE-testi eesmärgiga vähendada nendele ettevõtjatele 
kehtestatud bürokraatiat ja halduskoormust;

III. Teave ja selle edastamine

15. kordab, et ühtse turu alases teabes on lünk, mille tõttu ei tea või ei mõista kodanikud 
sageli oma õigusi ja kohustusi ega tea, kuidas vajalikke vastuseid või abi saada;

16. nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks kõiki kättesaadavaid tehnoloogilisi vahendeid, et 
käivitada teabekampaaniad, millega tutvustatakse kodanikele ühtsest turust saadavat kasu 
ja nende õigusi, innustades neid osalema konkurentsivõimelise, õiglase ja tasakaalustatud 
turu rajamisel;

17. rõhutab, kui oluline on kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, nagu ka 
kodanikuühiskonna kaasamine teabekampaaniatesse, toonitades eelkõige 
teabekampaaniate vajalikkust koolides ja ülikoolides, et valmistada uut põlvkonda ette 
olema aktiivsemad Euroopa kodanikud;

18. kutsub komisjoni üles arendama koos liikmesriikidega tõelist ühtset digitaalturgu, mis on 
Euroopa tarbijate ja ettevõtjate teenistuses;

IV. Õigusaktid/Ülevõtmine

19. tunnistab, et vaatamata sellele, et komisjoni algatatud rikkumismenetluste arv on 
vähenenud, oli 2010. aasta lõpus ligi 2100 rikkumismenetlust ikka veel pooleli;

20. kutsub liikmesriike üles tagama kõigepealt siseturgu käsitlevate õigusaktide õigeaegse ja 
korrektse ülevõtmise ning vähendama ülevõtmiskohustuse rikkumist;

21. nõuab tungivalt, et komisjon jätkaks parimate tavade edendamist ühtset turgu käsitlevate 
õigusaktide ülevõtmise alal;

22. tuletab meelde parema õigusloome eesmärki, nõudest tungivalt, et komisjon, Euroopa 
Parlament ja nõukogu tugevdaksid jõupingutusi, et parandada aruka reglementeerimise 
strateegiat; 

V. Ettepanekud

23. nõuab tungivalt, et komisjon vaataks Euroopa kodanike ja ettevõtjate 20 peamist 
mureküsimust seoses ühtse turu toimimisega kahe aasta pärast läbi ja ajakohastaks need;

24. palub tungivalt, et komisjon käivitaks koos liikmesriikide, piirkondlike ja kohalike 
omavalitsuste ning kodanikuühiskonna esindajatega perioodiliselt Euroopa 
teabekampaaniad riikide, piirkondlikus ja kohalikus meedias, teavitades kodanikke, kuidas 
nad saavad ühtsest turust kasu, kodanike õigustest ja kohustest ning sellest, kust saab 
probleemide lahendamiseks teavet või abi;

25. kutsub komisjoni üles tagama olemasolevate vahendite, nagu SOLVIT ja siseturu 
tulemustabel tõhus koostoime, mis võimaldaks jälgida, kas Euroopa direktiivid võetakse 
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üle õigesti ja õigeaegselt;

26. kutsub komisjoni üles hindama valdkondi, milles ühenduse eeskirjad täidavad samaaegselt 
lihtsustamise ja liikmesriikides otserakendamise eesmärki ja ühtse turu eesmärke; 

27. palub tungivalt, et komisjon esitaks 2012. aasta teisel poolaastal majanduskasvu 
ergutamiseks „Kaksteist uut vahendit majanduskasvu edendamiseks ja usalduse 
suurendamiseks „Üheskoos uue majanduskasvu eest””;

28. kutsub komisjoni üles siseturu infosüsteemi ümber korraldama, laiendades ja parandades 
halduskoostöö toimimist, ning programmi SOLVIT uuesti läbi vaatama, luues sellele uue 
õigusliku raamistiku ja eraldades piisavad vahendid;

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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Ühtne turg loodi eesmärgiga tuua kodanikke ja liikmesriike üksteisele lähemale ja sai 
täielikult teoks 1992. aastal piirideta ruumina, kus inimesed, kaubad, teenused ja kapital 
saavad vabalt liikuda.

Ühtne turg on väga tähtis strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide rakendamiseks, samuti selles 
seatud jätkusuutliku, aruka ja kaasava majanduskasvu eesmärkide elluviimiseks.

Selleks on väga oluline elavdada ja tõhustada ühtset turgu, mis hõlmab üle 500 miljoni tarbija 
ja majandustegevust käibega üle 11 miljardi euro, et Euroopa käivitaks uue hooga majanduse 
ja tööhõive kasvu ning võidaks kodanike usalduse.
Aastal, mil tähistame ühtse turu 20. aastapäeva, peame kahjuks tõdema, et ühtse turu 
tegelikkus ei vasta ikka veel ootustele ehk teisisõnu, Euroopa kodanikud ja ettevõtjad ei saa 
ikka veel takistusteta kasutada neile ühtset turgu käsitleva õigustikuga antud õigusi.

Euroopa Komisjoni töödokument

Euroopa Komisjon esitas Euroopa Parlamendi 20. mai 2010. aasta resolutsiooni „Ühtse turu 
loomine tarbijatele ja kodanikele” järgides töödokumendi „Euroopa kodanike ja ettevõtjate 20 
peamist mureküsimust seoses ühtse turu toimimisega”.

Selles dokumendis tuuakse välja 20 mureküsimust, millega tuleb Euroopa kodanikel ja 
ettevõtjatel kõige sagedamini tegeleda, kui nad reisivad või lähevad elama või töötama 
välisriiki. Euroopa Komisjoni dokumendis käsitletakse selliseid küsimusi nagu 
kutsekvalifikatsioonid, sotsiaalkindlustus, maksudega seotud takistused, 
rahastamisvõimalused, internetikaubandus, pensioniõiguste ülekantavus jne.
Dokumendis antakse ülevaade ühtse turu tegelikkuses toimimise probleemistikust. See 
põhineb Euroopa Komisjonile ja tugiteenistustele (võrgustik SOLVIT, „Teie Euroopa –
Nõuanne”, „Enterprise Europe Network”, Euroopa tarbijate keskused, Europe Direct’i 
kontaktpunktid, EURES – Euroopa tööturuteenistus) esitatud kaebuste analüüsil, millega on 
ühendatud Eurobaromeetri viimaste küsitluste ja spetsiaalsetele sihtrühmadele suunatud 
sihipäraste küsitluste tulemused.
Ühtse turu tegelikkus ei vasta ootustele. See on tingitud järgmistest omavahel seotud 
lünkadest:
– teabelünk – sageli ei tea või ei mõista inimesed piisavalt oma õigusi ega tea, kust leida 

teavet või abi;
– lüngad rakendamises – paljudes valdkondades valitseb erinevus ELi õigusraamistiku ning 

selle vahel, kuidas õigusakte praktikas rakendatakse;
– õiguslik tühimik – teatud valdkondades ei vasta ELi õigusraamistik kodanike ja ettevõtjate 

ootustele.

Raportööri seisukoht

Raportöör väljendab heameelt Euroopa Komisjon töödokumendi „Euroopa kodanike ja 
ettevõtjate 20 peamist mureküsimust seoses ühtse turu toimimisega” üle.

Alates 2008. aastast Euroopat tabanud majandus-, finants- ja sotsiaalkriis on suuresti 
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mõjutanud ühtset turgu, mis on tekitanud inimestes selle suhtes negatiivse hoiaku, sundides 
samal ajal Euroopa institutsioone ja liikmesriike endale teadvustama, et ühtse turu kõiki 
võimalusi ei ole ära kasutatud. 
Sellest alates on Euroopa Komisjon hoolitsenud meetmete eest,1 millega saaks ühtset turgu 
elavdada ja suurendada kodanike usaldust selle turu vastu2. Nii käib juba töö paljudes 
tuvastatud probleemsetes valdkondades, näiteks on tehtud ettepanekud moderniseerida 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise süsteemi ja parandada juurdepääsuvõimalusi 
riigihangete alal.

Selles suhtes on raportöör arvamusel, et käesoleva raporti eesmärk ei pea olema pakkuda 
kõigile 20 mureküsimusele lahendus, vaid anda Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele 
suunad/soovitused kolme Euroopa Komisjoni dokumendis tuvastatud lünga täitmiseks, 
aidates sellega kaasa ühtse turu elavdamisele.

Teisalt leiab raportöör, et tuvastatud kolm lünka tuleb täita samaaegselt ja nende lahendamine 
sõltub esmajoones liikmesriikide tugevast poliitilisest tahtest.

Raportöör märgib ühtlasi vajadust luua tõeline ühtne digitaalturg, mis toimiks nõuetekohaselt, 
mis oleks tarbijate ja ettevõtjate jaoks turvaline ning mis käivitaks uuesti Euroopa projekti, 
võites tagasi kodanike, tarbijate ja ettevõtjate usalduse.
Ajal, mil kodanikud suhtuvad „Euroopasse” teatud umbusaldusega, osutub vajalikuks 
tugevdada koostööd parlamendi, nõukogu, komisjoni ja liikmesriikide vahel, et kodanikud 
tajuksid üha rohkem enda kaasatust nii Euroopa Liidu peamistesse projektidesse kui ka 
igapäevaellu. 
Seega on vaja paremini koos juhtida. 

Selleks otsustas raportöör lisada peatüki juhtimise kohta, milles ta pooldab terviklikku 
käsitlust juhtimisest, mis võimaldaks kontrollida ühtset turgu käsitlevate õigusaktide õiget ja 
õigeaegset ülevõtmist, teavitada kodanikke nende õigustest, hõlbustaks nende õiguste 
teostamist, lihtsustades haldusmenetlusi, ja tihendaks kontakte eri liikmesriikide pädevate 
asutustega eesmärgiga parandada koostööd. 
Takistuste kõrvaldamine ja ühtse turu uuesti käivitamine on praegu Euroopas valitseva 
majandus-, finants- ja sotsiaalkriisi oludes väga oluline, sest see aitab kaasa innovatsioonile, 
majanduskasvule, konkurentsivõime edendamisele, töökohtade loomisele ning suurendab 
eurooplaste usaldust ühtse turu vastu.
Seega on tähtis anda uut hoogu ühtsele turule, mille keskmes oleksid Euroopa kodanikud ja 
tarbijad, nii et nad saaksid selle turu eelistest täit kasu, mis aitaks sel viisil kaasa Euroopa 
Liidu territoriaalsele, majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele.

See tähendab tagada Euroopa kodanikele uuesti ühine edu- ja solidaarsusprojekt.

                                               
1 Komisjoni teatis „Ühtse turu akt. Kõrge konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus: 50 ettepanekut ühise 
tööturu ja ettevõtlusmaastiku ning omavahelise kaubavahetuse parendamiseks” (COM(2010)0608).
2 Komisjoni teatis „Ühtse turu akt – Kaksteist vahendit majanduskasvu edendamiseks ja usalduse 
suurendamiseks „Üheskoos uue majanduskasvu eest”” (COM(2011)0206). 


