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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

teenuste siseturu olukorra ülevaate ja edasiste sammude kohta
(2012/2144(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 3,

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

– võttes arvesse komisjoni teatist „Teenuste direktiivi rakendamine – Teenindussektori 
majanduskasvu edendamise partnerlus 2012–2015” (COM(2012)0261) ja sellele lisatud 
komisjoni talituste töödokumente,

– võttes arvesse komisjoni uuringut „The Economic Impact of the Services Directive: a first 
assessment following implementation” („Teenuste direktiivi majanduslik mõju –
rakendamisjärgne esimene hinnang”) (Economic Papers nr 456),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühtse teenusteturu toimivuse parandamine, tuginedes 
teenuste direktiiviga ette nähtud vastastikuse hindamise tulemustele” (COM(2011)0020) 
ning sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SEC(2011)0102) teenuste 
direktiiviga ette nähtud vastastikuse hindamise kohta,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühtse turu akt II – Üheskoos uue majanduskasvu eest” 
(COM(2012)0573),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühtse turu parem juhtimine” (COM(2012)0259),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühtse turu akt – Kaksteist vahendit majanduskasvu 
edendamiseks ja usalduse suurendamiseks“ (COM(2011)0206),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühtse turu akt” (COM(2010)0608),

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 14.–15. märtsi 2013. aasta järeldusi Euroopa 
poliitikameetmete panuse kohta majanduskasvu ja tööhõivesse,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2012. aasta järeldusi majanduskasvu ja 
töökohtade loomise kokkuleppe kohta,

– võttes arvesse nõukogu 10. märtsi 2011. aasta järeldusi „Ühtse teenusteturu parem 
toimimine – teenuste direktiiviga ette nähtud vastastikune hindamine”,

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

– võttes arvesse oma 7. veebruari 2013. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile ühtse 

                                               
1 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.
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turu juhtimise kohta1,

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2012. aasta resolutsiooni Euroopa kodanike ja ettevõtete 
20 peamise ühisturu toimimisega seotud mureküsimuse kohta2,

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni teenuste direktiiviga ette nähtud 
vastastikuse hindamise kohta3,

– võttes arvesse oma 6. aprilli 2011. aasta resolutsiooni juhtimise ja partnerluse kohta ühtsel 
turul4,

– võttes arvesse oma 5. juuli 2011. aasta resolutsiooni tõhusama ja õiglasema 
jaekaubandusturu kohta5,

– võttes arvesse oma 15. veebruari 2011. aasta resolutsiooni teenuste 
direktiivi 2006/123/EÜ rakendamise kohta6,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni arvamust (A7-0000/2013),

A. arvestades, et kriisist aitab välja tulla meie ühtne turg;

B. arvestades, et teenindussektor moodustab rohkem kui 65% ELi SKPst ja kogu tööhõivest 
ning on meie majanduse üks alustalasid; arvestades, et teenuste direktiiviga hõlmatud 
teenused moodustavad 45% ELi SKPst;

C. arvestades, et Euroopa tööstusel on vaja konkurentsivõimelisemat teenuseturgu;

D. arvestades, et teenuste direktiiv on alates selle vastu võtmisest 2006. aastal toonud 
konkreetset kasu, kuna on hõlbustanud nii ettevõtjate kui ka tarbijate turulepääsu;

E. arvestades, et direktiivi ebaühtlane tõlgendamine ja ebapiisav rakendamine takistavad ikka 
veel teenuste vaba piiriülest liikumist;

F. arvestades, et teenuste direktiivi rakendamise väsimuse ohu ettekäändel ei tohi me 
vähendada jõupingutusi direktiivi täieliku potentsiaali ärakasutamiseks;

G. arvestades, et käes on aeg tegutseda, kuna suureneva töötuse olukorras on teenindussektor 
rohkem kui kunagi varem konkurentsivõime, majanduskasvu ja töökohtade looja, mida ei 
saa kasutamata jätta;

Teenuste kasutamata potentsiaal majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks
                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0054.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0395.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0456.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0144.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0307.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0051.
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1. toonitab, et bürokraatia, diskrimineerivad tavad ja piirangud kogu ELis teenuste 
osutamisele jätavad kodanikud töökohata;

2. rõhutab, et kui liikmesriigid oleksid valmis rakendama teenuste direktiivi nõuetekohaselt 
ja täielikult ning kaotama ebavajalikud piirangud, moodustaks ELi SKP kasu 5–10 aasta 
pärast 2,6%;

3. rõhutab, et kehtivate eeskirjade tõhus jõustamine on arukas ja kiire viis majanduskasvu 
loomiseks ilma avaliku sektori kulutusteta; toonitab, et direktiiv peab kiiresti praktikas 
toimima hakkama;

4. toetab uusi teenuste vorme, nagu digitaal- ja mobiilteenused ning 
segatoodete/segateenuste paketid; rõhutab vajadust tõlgendada direktiivi võimalikult 
laiapõhjaliselt ja tulevikku suunatult, et soodustada innovatsiooni;

5. tuletab meelde, et teenuste direktiiv ei sunni turgu liberaliseerima, vaid sillutab teed 
sellele, et nii ettevõtjad kui ka tarbijad mõistaksid meie ühtse turu täielikku potentsiaali;

Vaba liikumisega seotud tõkked, piirid ja kohustused

6. peab kahetsusväärseks asjaolu, et liikmesriigid kasutavad tihti olulise avaliku huviga 
seotud põhjuseid (teenuste direktiivi artikkel 15) oma siseturu kaitsmiseks ja 
eelistamiseks; rõhutab, et koormavad õigusliku vormi ja aktsionäridega seotud nõuded, 
territoriaalsed piirangud, majandusliku vajaduse testid ja kindlaksmääratud tariifid 
tekitavad põhjendamatuid takistusi ettevõtete piiriülesele asutamisele;

7. nõuab, et liikmesriigid kohaldaksid tulemuslikult ja täielikult teenuste osutamise vabaduse 
klauslit (teenuste direktiivi artikkel 16) ning kaotaksid regulatiivse topeltkoormuse;

8. on mures suureneva arvu tarbijate teatatud diskrimineerimisjuhtumite pärast; nõuab, et 
liikmesriigid jõustaksid nõuetekohaselt teenuste direktiivi artikli 20 lõiget 2, ja palub 
ettevõtjatel hoiduda kodakondsuse või elukoha alusel diskrimineerivatest õigustamatutest 
tavadest;

Teenuste siseturu arukas juhtimine

9. tuletab meelde, et teenuste direktiivi täielikuks rakendamiseks on vaja selle koostoimet 
sektoripõhiste eeskirjadega, milleks võivad olla tarvilikud täiendavad load, mis toob kaasa 
kumulatiivsed kulud eelkõige VKEdele; kutsub liikmesriike üles rakendama teenuste 
siseturu suhtes integreeritud lähenemisviisi, et tagada tarbijatele ja ettevõtjatele 
õiguskindlus;

10. kutsub komisjoni üles tagama järjepidevust teenuste direktiivi raames läbiviidava 
vastastikuse hindamise ja kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi alusel toimuva 
hindamise vahel ning tegema kindlaks, kus tõkestavad liikmesriigid ebaproportsionaalselt 
palju juurdepääsu teatud kutsealadele; nõuab, et liikmesriigid kaotaksid sellised 
põhjendamatud nõuded;

11. palub liikmesriikidel kasutada teenuste vaba liikumise lihtsustamiseks rohkem vastastikust 
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tunnustamist valdkondades, kus ei kehti veel ühtlustatud eeskirjad;

12. märgib, et riigistandardite mitmekesisus põhjustab killustumist; julgustab vabatahtlike 
Euroopa teenusestandardite väljatöötamist, et suurendada teenuste piiriülest võrreldavust;

13. toonitab ühtlasi asjaolu, et ebapiisav piiriülene kindlustuskate teenuseosutajatele takistab 
oluliselt vaba liikumist; nõuab, et sidusrühmad leiaksid dialoogi teel lahendused;

14. ergutab kasutama liikmesriikide vahel laialdasemalt siseturu infosüsteemi (IMI) nõuete 
piiriülese järgimise kontrollimiseks ja SOLVITi võrgustikku, et aidata ettevõtjaid ja 
tarbijaid teineteisele vastukäivate eeskirjade ja mittejärgimise korral;

15. nõuab, et liikmesriigid hakkaksid kasutama teise põlvkonna ühtseid kontaktpunkte, mis on 
täielikult toimivad, mitmekeelsed ja kasutajasõbralikud e-valitsuse portaalid; rõhutab, et 
neile on tähtis läheneda teenuseosutaja seisukohast ja hõlmata tervet majandustsüklit; on 
veendunud, et e-toimingud aitavad kaasa lihtsustamisele, vähendavad nõuete täitmise 
kulusid ja suurendavad õiguskindlust; palub liikmesriikidel tagada, et nende ühtsed 
kontaktpunktid oleksid täielikult koostalitlusvõimelised, ja tutvustada neid piiriüleselt; 
palub komisjonil näha ette selged võrdluskriteeriumid ühtsete kontaktpunktide 
hindamiseks ja teavitada tehtud edusammudest korrapäraselt parlamenti;

Parem jõustamine maksimaalse majandusliku mõju jaoks

16. toonitab asjaolu, et riikides, kus teenuste direktiiv on nõuetekohaselt jõustatud, on sellega 
saavutatud konkreetseid tulemusi töökohtade ja majanduskasvu valdkonnas; toetab 
seetõttu liikmesriikide vahel parimate tavade vahetamist, sealhulgas uuenduslikke 
lahendusi piirialade pädevate asutuste vahel;

17. märgib, et ebapiisava rakendamise mõju ulatus on „piiritu” ja seetõttu kannatavad 
kodanikud kogu ELis; rõhutab, et kõik liikmesriigid on üksteise ja liidu ees direktiivi 
tulemusliku jõustamise eest vastutavad ning neilt tuleb nõuda võrdselt oma kohustuste 
täitmist;

18. rõhutab, et selleks et üldeesmärgil ergutada majandustegevust, peavad pädevad 
piirkondlikud ja kohalikud asutused võtma ka jagatud vastutuse direktiivi täieliku ja 
kvalitatiivse jõustamise eest, mis ulatub kaugemale direktiivi sätetest;

19. rõhutab asjaolu, et liiga tihti tuuakse ettekäändeks olulise avaliku huviga seotud põhjuseid 
nii, et see kahjustab teenuste siseturgu; peab kahetsusväärseks, et proportsionaalsuse 
hindamine viiakse läbi harvadel juhtudel; palub komisjonil täpsustada proportsionaalsuse 
kontseptsiooni ja anda liikmesriikidele praktilised suunised selle kohaldamiseks;

20. toetab igati komisjoni täisleppimatuse poliitikat; ergutab komisjoni kasutama kõiki tema 
käsutuses olevaid vahendeid, et tagada koostöös liikmesriikidega kehtivate eeskirjade 
täielik jõustamine; nõuab direktiivi rikkumiste avastamisel kiirendatud rikkumismenetluse 
kohaldamist;

Läbipaistvuse ja vastutuse suurendamine
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21. palub komisjonil loetleda vastastikuste hindamiste tulemuste põhjal kõige koormavamad 
piirangud, teha ettepanek sihipäraste reformide kohta ning hoida kursis nõukogu ja 
parlamenti;

22. innustab komisjoni pöörama iga-aastases majanduskasvu analüüsis ja ühtse turu 
integratsiooni hetkeseisu käsitlevates aruannetes erilist tähelepanu teenindussektorile ning 
lisama teenused riigipõhistesse soovitustesse;

23. kutsub liikmesriikide parlamente üles toetama aktiivselt direktiivi jõustamist ja kasutama 
oma volitusi, et kontrollida riigi ametiasutusi kõikidel tasanditel;

24. nõuab, et sidusrühmad, ettevõtjad ja sotsiaalpartnerid täidaksid oma osa valitsustelt 
aruandluse nõudmisel, et elavdada Euroopa teenindussektorit ja luua stabiilseid töökohti;

25. palub nõukogul ja selle eesistujariigil võtta teenuste siseturg regulaarselt 
konkurentsivõime nõukogu kohtumiste päevakorda; soovitab võtta uuesti kasutusele 
komisjoni nn vastavuskontrolliaruanded kui turulepääsu hõlbustamisel saavutatud edu 
mõõtmise vahend;

26. nõuab, et Euroopa Ülemkogu liikmed võtaksid täieliku poliitilise vastutuse hästi toimiva 
teenuste siseturu eest; kutsub president Van Rompuyd hoidma seda teemat Euroopa 
Ülemkogu päevakorras nii kaua kui vaja koos ühiselt kokku lepitud tegevuskavaga, 
sealhulgas konkreetsed võrdlusalused ja ajakava liikmesriikidele järelejäänud takistuste 
kaotamiseks;

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

Teenuste siseturg ei ole ratta taasleiutamine, vaid selle veerema panemine. See on üleminek 
ebapiisavast rakendamisest täieliku jõustamiseni. Käesoleva resolutsiooni eesmärk on nõuda 
liikmesriikidelt, et nad täidaksid oma kohustust kohaldada täielikult ja nõuetekohaselt 
teenuste direktiivi sätteid ja mõtet. Raportöör soovitab laia tõlgendust, mis hõlmab uusi 
teenusevorme, nõudmata seejuures direktiivi läbivaatamist. Majanduskriisi tingimustes on 
veelgi hädavajalikum tegutseda teenindussektori kogu potentsiaali ärakasutamiseks 
majanduskasvu ja töökohtade nimel. Seetõttu ei saa seda jätta välja poliitilisest tegevuskavast.

Teenuste kasutamata potentsiaal majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks

Teenindussektor moodustab rohkem kui 65% ELi SKPst ning on dünaamiline, kaasaegne ja 
tulevikku suunatud osa Euroopa majandusest. Tänu innovatsioonile tekib pidevalt uusi 
mitmekesiseid teenuste osutamise võimalusi. Digitaal- ja mobiilteenused muudavad jätkuvalt 
majanduse toimimist. Aina rohkem müüakse kaupu ja teenuseid koos pakettidena. Samuti 
oleme tunnistajaks teenustepõhiseks muutuvale ettevõtlusele ning tugevamale seosele 
teenuste ja tootmise vahel (näiteks müügijärgne teenindus, IKT-teenused). Kõige selle tõttu 
aitab paremini toimiv teenuste siseturg luua tervikuna konkurentsivõimelisema Euroopa 
majanduse. 

2006. aastast alates on teenuste direktiiv olnud Euroopa teenindussektori struktuurireformide 
tähtis tõukejõud ja on seda ka edaspidi. Komisjoni sõnul on suurt kasu lõiganud need 
liikmesriigid, kes on oma teenusteturu avamiseks viinud ellu reforme. Ometi ei ole kolm 
aastat pärast ülemineku tähtaega kohaldatud direktiivi täielikult ega nõuetekohaselt kõigis 
liikmesriikides. On palju tõendeid selle kohta, kuidas bürokraatia ja takistuste suurenemine 
pidurdab majanduskasvu ja jätab kodanikud ilma töökohast ning kuidas diskrimineerivad 
tavad vähendavad tarbijate usaldust ühtse turu vastu.

Lisaks esineb poliitilisel ja haldustasandil seoses teenuste direktiiviga pettumust, sest suuri 
lootusi ei ole veel täidetud. Teenuste direktiivi potentsiaali ei ole ülehinnatud; pigem on 
jäänud vajaka mõne liikmesriigi poliitilisest tahtest viia ellu vajalikke reforme. Töötuse 
kasvades on tähtis, et me ei vähendaks seatud sihte. Ajal, kui kokkuhoiumeetmeid tahetakse 
täiendada majanduskasvu poliitikaga, kuid mil me ei saa end kriisist välja tuua, kasutades 
selleks maksumaksja raha, on teenuste siseturg üks väheseid valdkondi, kus saame luua 
majanduskasvu, suurendamata seejuures valitsemissektori võlga. Komisjoni uuringus teenuste 
direktiivi majandusliku mõju kohta on näidatud selgelt, et kui liikmesriigid oleksid direktiivi 
rakendamisel söakamad, oleks majanduslik kasu seni juba saadud kasust enam kui kolm korda 
suurem ja moodustaks ligikaudu 2,6% SKPst.

Vaba liikumisega seotud tõkked, piirid ja kohustused

Ettevõtjatele kehtivad mitmesugused nõuded, mis näivad üksikuna võttes kahjutud, kuid mis 
koos asetavad teenuseosutajate ja eriti VKEde õlule suure koormuse. Direktiivi artiklites 15 ja 
16 jäetakse liikmesriikidele vabadus otsustada, kas teatud riiklikud nõuded saab säilitada 
vajalikkuse ja proportsionaalsuse kriteeriumide põhjal. Kahjuks on mõned liikmesriigid oma 
turu ja kutsealade kaitsmiseks ja eelistamiseks tõlgendanud sageli oma kaalutlusõigust liiga 
laialt. Selle asemel peavad liikmesriigid tegelema vastutustundlikult esmajärjekorras 
ebamääraste valdkondadega.
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Eelkõige tekitavad teises liikmesriigis ettevõtete asutamisele põhjendamatuid takistusi 
õigusliku vormiga ja aktsionäridega seonduvad koormavad nõuded, territoriaalsed piirangud 
ja majandusliku vajaduse testid, mis ühtlasi raskendavad teenuste osutamist ja ei lase teatud 
sidusrühmi turule. Näiteks võib arhitektide puhul juhtuda, et teises liikmesriigis tütarettevõtja 
asutamiseks peavad nad muutma oma ärimudelit. Jaemüüjatelt jälle võidakse nõuda oma 
kaupluse lisandväärtuse põhjendamist nende konkurentidest koosneva komisjoni ees. 

Direktiivi artikli 20 lõike 2 kohaselt peavad ettevõtjad hoiduma tarbijate diskrimineerimisest 
kodakondsuse või elukoha alusel. Kuid just eeskätt internetis ei lubata tarbijatel sageli osta 
kaupu teisest liikmesriigist või neile osutatakse samu teenuseid (näiteks autorent ja 
kruiisipaketid) kõrgema hinnaga. Kuigi lepinguvabadus on esmatähtis ja VKEsid ei saa 
kohustada müüma tooteid ja teenuseid kahjumiga, tuleks tähelepanu pöörata 
diskrimineerivatele tavadele, mis vähendavad tarbijate valikut ja tõstavad hindu. Siinkohal 
peab raportöör kiiduväärseks komisjoni tööd mittediskrimineerimist käsitleva konkreetse 
suunava aruandega.

Teenuste siseturu arukas juhtimine

Resolutsioonis keskendutakse töökohtade loomisele kooskõlas teenuste direktiivi artikliga 1: „ 
Käesolev direktiiv ei mõjuta tööõigust, s.t töölevõtu- ja töötingimusi, sh töötervishoidu ja 
tööohutust, ning tööandjate ja töötajate vahelisi suhteid käsitlevaid õigusnorme ja 
lepingusätteid [---]”. Teenindussektori sotsiaalne mõõde on muidugi väga tähtis, aga seda 
reguleeritakse eraldi õigusaktides, näiteks töötajate lähetamise direktiiv ja siseriiklikud 
tööõiguse sätted. 

Seega tuleks keskenduda poliitilise tahte mobiliseerimisele riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, et kaotada koletud takistused vabale liikumisele ning seista vastu korporatsioonidele 
ja erihuvidele. Paljud takistused töökohtade loomisele tulenevad teenuste direktiivi ja muude 
ELi või siseriiklike eeskirjade vahelisest halvast koostoimest. On viimane aeg läheneda 
rakendamisele integreeritud ja tulevikku suunatud viisil. 

Komisjon on astunud tulemuslikkuse kontrolliga esimese sammu äriteenuste, ehituse ja 
turismi valdkonnas. Nüüd tuleb selles suunas edasi liikuda. Eriti suur prioriteet on koosmõju 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiiviga ja liikmesriikidel tuleks kaotada 
põhjendamatud nõuded, mis takistavad juurdepääsu teatud kutsealadele. Praegu peavad ka 
teenuseosutajad maksma kahe kindlustuse eest või tegutsema ainult ühes riigis. Seepärast 
pooldab raportöör, et komisjon teeb konkreetsete lahenduste leidmiseks kindlustussektoriga 
koostööd.

Kokkuvõttes peaksid liikmesriigid hoiduma kulusid tekitavate liigsete nõuete kehtestamisest 
(goldplating). Liiga tihti peetakse killustumise süüdlaseks ELi, kuigi tulemusliku ülevõtmise 
ja tõlgendamise vastutus lasub riiklikel, piirkondlikel ja kohalikel asutustel ja haldusasutustel. 
Nii et kuigi turu killustatuse vähendamiseks tuleks jätkata tööd eeskirjade ühtlustamisega ja 
ühiste standardite väljatöötamisega, peaksid liikmesriigid kasutama täiel määral ka 
vastastikuse tunnustamise võimalusi. 

Bürokraatia vähendamiseks, õiguskindluse suurendamiseks ja eeskirjade järjekindla 
kohaldamise hõlbustamiseks kogu ELis tuleks edendada selliseid vahendeid nagu siseturu 
infosüsteem (IMI) ja SOLVIT ning neid tuleks kasutada sagedamini. Peale selle on 
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teenuseosutajate ja teenusesaajate käsutuses ka ühtsed kontaktpunktid kui konkreetne vahend. 
Reformid neis liikmesriikides, kes on juba võtnud kasutusele teise põlvkonna ühtsed 
kontaktpunktid, on näidanud, et lõpptulemusena vähendavad e-toimingud nõuete täitmise 
kulusid ja hõlbustavad turulepääsu. Selleks et ühtsetest kontaktpunktidest saaksid tõhusad e-
valitsuse portaalid, on ülima tähtsusega teave sidusrühmadele ja nende teadlikkuse 
suurendamine. Teha tuleks veelgi rohkem, et muuta kontaktpunktidest lihtsad, kättesaadavad 
ja avatud rakendused teise liikmesriigi keeles. Komisjon peaks hindama liikmesriikide 
edusamme ühtsete kontaktpunktide hartas sätestatud selgete võrdluskriteeriumide alusel. 

Parem jõustamine maksimaalse majandusliku mõju jaoks

Euroopa teenusteturu integratsiooni poliitilist tähtsust ei tasu alahinnata ajal, mil on oluline, et 
EL oleks ühtne, mil tuleb edendada euroala ja eurovälise ala ühtekuuluvust ning vältida 
liitude teket ELi sees. Kõigil liikmesriikidel on teenuste ühisturu väljakujundamises jagatud 
vastutus. Raportöör on teadlik, et liikmesriikides valitsevad erinevad tingimused, et turu 
avamisega kaasnevad probleemid ning et saavutatud edu on tähtis tunnustada. Sellest 
hoolimata ei tohiks lubada mingeid topeltstandardeid ega erandeid. Siseturu propageerimine 
ilma selle tegeliku toimimiseta vähendaks Euroopa kodanike usaldust ELi reformikava vastu. 

Sellega seoses tervitab raportöör komisjoni silmapaistvat teatist „Teenindussektori 
majanduskasvu edendamise partnerlus” ja toetab täisleppimatuse poliitikat teenuste direktiivi 
ilmsete rikkumiste suhtes. Komisjon on juba alustanud rikkumise eelmenetlust 12 liikmesriigi 
suhtes. Raportöör pooldab ka asjakohast, pragmaatilist ja tulemustele suunatud dialoogi 
liikmesriikidega, et suurendada majanduslikku mõju ja Euroopa üleilmset konkurentsivõimet. 

Ühistes jõupingutustes tuleb nüüd keskenduda ettevõtjatele suuremate võimaluste loomisele, 
töökoha leidmise võimaluste suurendamisele ja tarbijate valiku suurendamisele tõeliselt ühtsel 
turul. Seetõttu tuleks liikmesriikidel muuta perspektiivi ja vaadata, mida saab veel ära teha 
eeskirjade jõustamiseks nii, et kaasatakse digitaalmajandus ja suurendatakse majanduskasvu, 
mitte uurida ainult seda, mida nõutakse direktiivi sätetes. 

Sellisena on teostatav vastastikune hindamine suurepärane foorum parimate tavade 
vahetamiseks. Liikmesriikidel on, mida õppida neilt riikidelt, kelle teenindussektoris on 
viidud läbi edukad reformid reguleeriva raamistiku läbivaatamiseks. Ennekõike on praegu 
viimane aeg võtta kõne alla paljude nende nõuete proportsionaalsus, mille liikmesriigid 
otsustasid alles jätta. Komisjon peaks võtma vaatluse alla avaliku huvi kaitse liigse 
kasutamise ja edastama liikmesriikidele suunava aruande proportsionaalsuse hindamise ja 
ebamääraste valdkondade kohta. See peaks samuti parandama teadmisi ja suurendama 
teadlikkust – eriti kohalikul tasandil – piiravate tavade halbade tagajärgede kohta.

Läbipaistvuse ja vastutuse suurendamine

Teenuste direktiivi täieliku, järjepideva ja kaugeleulatuva rakendamise eest lasub suurim 
vastutus liikmesriikidel endil. Euroopa kodanikel on õigus teada, millist hinda nad maksavad 
ebapiisava rakendamise eest. Seepärast nõutakse resolutsioonis suuremat läbipaistvust ja 
vastutust.

Liikmesriikide parlamentidel on tähtis roll ja võimalus kasutada oma kontrollimisvolitusi 
valitsustelt aruandluse nõudmiseks. Ka ettevõtjad ja sotsiaalpartnerid peaksid võtma jagatud 
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vastutuse avaldada oma valitsustele survet. 

Raportöör toetab komisjoni püüdlusi nõuda liikmesriikidelt julgelt nende kohustuste täitmist. 
Eeskätt tuleks teha parlamendile avalikult kättesaadavaks teenuste valdkonna vastastikuste 
hindamiste tulemused, vastavuskontrolliaruanded ja riigipõhised soovitused. Teadlikkuse 
suurendamine ja avalik arutelu teenuste siseturu väljakujundamise probleemide kohta annab 
kodanikele võimaluse osaleda ja nõuda aru pädevatelt asutustelt.

Kõige tähtsam on usaldada Euroopa Ülemkogu ja konkurentsivõime nõukogu liikmeid, kelle 
ülesanne on hoida teenuste siseturg regulaarselt poliitilises tegevuskavas koos selge 
tegevuskavaga vaba liikumise takistuste kaotamiseks. Kokkuvõttes saab Euroopa eesmärk 
saavutada majanduskasv täituda ainult siis, kui liikmesriigid pühenduvad tõeliselt vabale ja 
avatud teenuste siseturule, mis toob kasu kõigile kodanikele.


