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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK,

soovitustega komisjonile ühtse turu juhtimise kohta
(2012/0000 (INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 225,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 26 lõiget 3,

– võttes arvesse komisjoni 8. juuni 2012. aasta teatist „Ühtse turu parem juhtimine” 
(COM(2012)0259),

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

– võttes arvesse komisjoni 27. oktoobri 2010. aasta teatist pealkirjaga „Ühtse turu akt. 
Kõrge konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus. 50 ettepanekut ühise tööturu ja 
ettevõtlusmaastiku ning omavahelise kaubavahetuse parendamiseks” (COM(2010)0608),

– võttes arvesse komisjoni 13. aprilli 2011. aasta teatist „Ühtse turu akt. Kaksteist vahendit 
majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks. „Üheskoos uue
majanduskasvu eest””(COM(2011)0206),

– võttes arvesse 3. oktoobri 2012. aasta komisjoni teatist „Ühtse turu akt II. Üheskoos uue
majanduskasvu eest” (COM(2012)0573),

– võttes arvesse 8. juuni 2012. aasta komisjoni teatist teenuste direktiivi rakendamise kohta 
„Teenindussektori majanduskasvu edendamise partnerlus 2012–2015” 
(COM(2012)0261),

– võttes arvesse Mario Monti 9. mai 2010. aasta aruannet Euroopa Komisjoni presidendile 
„Uus ühtse turu strateegia – Euroopa majanduse ja ühiskonna teenistuses”,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja 26. juuni 2012. aasta aruannet „Tõelise 
majandus- ja rahaliidu suunas” ning seda puudutavat 12. oktoobri 2012. aasta 
vahearuannet,

– võttes arvesse siseturu tulemustabelit nr 23 (september 2011) ja parlamendi 22. mai 2012. 
aasta resolutsiooni1 selle kohta,

– võttes arvesse siseturu tulemustabelit nr 25 (oktoober 2012),

– võttes arvesse komisjoni talituste 24. veebruari 2012. aasta töödokumenti „Ühtse turu 
tulemuslikkuse suurendamine: iga-aastane valitsemistavade kontroll 2011” 
(SWD(2012)0025),

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0211.
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– võttes arvesse 30.–31. mai 2012. aasta konkurentsivõime nõukogu järeldusi digitaalse 
ühtse turu ja ühtse turu juhtimise kohta,

– võttes arvesse 10.–11. oktoobri 2012. aasta konkurentsivõime nõukogu arutelu ühtse turu 
akti teemal,

– võttes arvesse 28.–29. juunil 2012. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu järeldusi,

– võttes arvesse 18.–19. oktoobril 2012. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu järeldusi,

– võttes arvesse 14.–16. oktoobri 2012. aasta Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu 
asjade komisjonide XLVIII konverentsi (COSAC) tööd ja järeldusi,

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

– võttes arvesse oma 6. aprilli 2011. aasta resolutsiooni juhtimise ja partnerluse kohta 
ühtsel turul2,

– võttes arvesse oma 14. juuni 2012. aasta resolutsiooni ühtse turu akti ja järgmiste 
sammude kohta majanduskasvuks3,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 42 ja 48,

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

A. arvestades, et rohkem kui kunagi varem on Euroopa majanduse taaselavdamiseks, 
majanduskasvu ja konkurentsivõime ergutamiseks ja töökohtade loomiseks vaja 
sotsiaalse turumajanduse kontseptsioonil põhinevat hästitoimivat, tõhusat ja tõketeta 
ühtset turgu;

B. arvestades, et ühtsel turul on keskne roll strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamisel;

C. arvestades, et ühtne turg ei ole 20 aastat pärast selle ametlikku loomist hoolimata umbes 
1500 direktiivi ja 1000 määruse vastuvõtmist veel täielikult välja kujundatud; 

D. arvestades tungivat vajadust tugevdada ühtse turu juhtimist ning täiustada seda 
reguleerivate eeskirjade rakendamist ja jõustamist;

E. arvestades, et hoolimata kõrgeimal tasemel võetud poliitilistest kohustustest ning 
komisjoni ja kõigi liikmesriikide tehtud jõupingutustest on keskmine ülevõtmise 
puudujääk suurenenud 2009. aasta 0,7%-lt 2012. aasta veebruariks 1,2%-le;

F. arvestades, et ühtne turg liidu selgroona ning selle hea toimimine Euroopa majandusliku 
ja sotsiaalse taastumise raamistiku alusena on äärmiselt tähtsad;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0186.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0144.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0258.
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G. arvestades, et teenustedirektiivi täieliku ja nõuetekohase rakendamise potentsiaalne 
majanduslik kasu tähendab sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvupotentsiaali 0,8% 
kuni 2,6%, mis materialiseeruks viie kuni kümne aasta jooksul pärast nimetatud direktiivi 
rakendamist;

H. arvestades, et komisjoni hinnangul võiks liit ühtse turu kiiret arengut stimuleerides 
saavutada järgmise kümne aasta jooksul 4% täiendavat SKP kasvu;

I. arvestades, et ühtse turu vabadusi endiselt piiravate tegurite kõrvaldamiseks on endiselt 
vaja kõigi Euroopa institutsioonide tugevat juhtrolli ja selget poliitilist vastutust 
liikmesriikide poolt;

J. arvestades, et Euroopa Ülemkogu eesistuja rõhutas oma eespool nimetatud 26. juuni 
2012. aasta aruandes täieliku ühtse turuga kokkusobivuse ning avatuse ja läbipaistvuse 
tähtsust teel tihedama majandusliku ja rahalise liidu suunas;

K. arvestades, et nüüd on nii liikmesriikide kui ka liidu tasandil vaja konkreetseid tegusid, et 
kõrvaldada juurdepääsu ja konkurentsi takistavaid piiranguid, ning et läbi tuleb viia 
konkreetseid reforme, millega saavutatakse Euroopas tõeline kaupade, isikute, teenuste ja 
kapitali liikumise vabadus;

Parem õigusloome

L. arvestades, et komisjoni eesmärk peaks olema suurendada horisontaalset kooskõlastamist 
ja sidusust ühtse turu seisukohast oluliste õigusaktide ettepanekute ettevalmistamisel; 
arvestades, et komisjon peaks tegema enne õigusaktide ettepanekute vastuvõtmist 
põhjalikke mõjuhindamisi, milles esitatakse veenvad väited ühtse turu õigusaktide 
vajaduse kohta.

M. arvestades, et komisjon peaks – subsidiaarsuse põhimõtet arvestades, vajadusel alati, ning 
põhimõtteliselt juhtudel, kui liidu õigusaktide rakendamisel täiendava kaalutlusõiguse 
vajadust ei ole – valima ühtse turu regiseerimiseks eelistatavaks õigusaktiks pigem 
määruse kui direktiivi.

N. arvestades, et komisjon peaks kaaluma „ühtse turu testi” kasutuselevõttu liikmesriigi 
tasandil eesmärgiga hinnata, kas siseriiklikul tasandil vastu võetavad uued õigusaktid 
võivad avaldada ühtsele turule negatiivset mõju; arvestades, et kaaluda tuleks direktiivi 
98/34/EÜ muutmist eesmärgiga laiendada selle reguleerimisala teenustele ja teistele 
sektoritele; 

O. arvestades, et on keskse tähtsusega, et liikmesriikide vahelist halduskoostööd tehtaks 
tõhusalt, tulemuslikult ja kulutõhusalt, nii nagu see on siseturu infosüsteemi puhul;

Parem ülevõtmine, rakendamine ja kohaldamine

P. arvestades, et liikmesriigid peaksid võtma direktiive üle ühtsel viisil ning võtma kõik 
liidu õigusaktiga seotud sätted vastu ühiselt ja ühel ajal tagamaks, et ülevõtmine kajastaks 
liidu tasandil saavutatud kompromissi;
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Q. arvestades, et saavutada tuleks suurem läbipaistvus liidu õigusaktide rakendamisel ja 
ühtsel kohaldamisel liikmesriikides; arvestades, et integreeritud ühtsel turul saavad 
vastavustabelitest järjest kasulikumaks vahendid liidu eeskirjade siseriikliku ülevõtmise 
peegeldajana ning arvestades, et komisjon peaks seetõttu nõudma selliseid tabeleid 
sagedamini;

Järelevalve ja rakendamine

R. arvestades, et liikmesriikide vaheline kogemuste ja parimate tavade vahetus on liidu 
õigusaktide riiklike kohaldamise mehhanismide ja ühtse turu toimimise ees püsivate 
tõkete mõistmiseks keskse tähtsusega; arvestades, et komisjon peaks algatama kõigi 
SOLVITi käsitlusalast välja jäävate uute liidu õigusaktide rakendamise eest vastutavate 
riigiteenistujate võrgustiku ja koordineerima seda, pakkudes sellega platvormi 
vahetusteks ja selleks, et kolleegid saaksid akte hinnata, et teha liikmesriikidega tihedat 
koostööd eesmärgiga parandada rakendamise üldist kvaliteeti; arvestades, et edendada 
tuleks riigi tasandil liidu õigusaktide rakendamise eest vastutavate teenistujate vahetusi 
liikmesriikide vahel eesmärgiga soodustada teabe ja parimate tavade liikumise 
parandamist;

S. arvestades, et puhtalt kvantitatiivsed statistilised andmed ühtse turu õigusaktide 
rakendamise kohta ei võimalda mõõta konkreetsete võtmetähtsusega õigusaktide 
rakendamise kvaliteeti ja eriomast mõju ühtsele turule; arvestades, et seetõttu on vaja 
rakendamise ja ühtse turu arengu poliitilist ja kvalitatiivset hindamist eriti seoses liidu 
uute ühtse turu õigusaktide majandusliku olulisega;

T. arvestades, et hindamisel tuleks teha vahet mitte-ülevõtmise – mis on selgelt määratletav 
liikmesriigi rikkumisena – ning sellise mittevastavuse võimaluse vahel, mis võib tuleneda 
liidu õiguse teistsugusest tõlgendamisest ja mõistmisest; arvestades, et aluslepingud 
näevad ette, et riigisiseste õigusaktide liidu õigusele mittevastavuse üle võib lõplikult ja 
avalikult otsustada ainult Euroopa Liidu Kohus; arvestades, et Euroopa Parlamendile 
tuleks igal aastal esitada nimekiri ülevõtmata jäänud või ebakorrektselt üle võetud liidu 
õigusaktidest asjaomastes liikmesriikides;

Parem jõustamine

U. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 258 sätestatud ja komisjoni 
rakendatavad rikkumismenetlused ei võimalda ühtse turu sätete rakendamise ja 
kohaldamise puudujääkide kiiret käsitlemist ja kõrvaldamist;

V. arvestades, et seetõttu peaksid liikmesriigid ja Euroopa Ülemkogu Euroopa Liidu 
toimimise lepingu tulevaste ülevaatamiste raames rikkumismenetlusi jätkuvalt edasi 
arendama; arvestades, et sellega seoses tuleks ühtse turu sätete rikkumiste puhul kaaluda 
rikkumise nn kiirmenetlusi;

W. arvestades, et katseprojekti „EU Pilot” kasutamine on andnud liidu õigusaktide õige 
kohaldamise tagamisel positiivseid tulemusi ning pakub probleemidele, mis kodanikel ja 
ettevõtetel ette tulevad, kiiremaid lahendusi; arvestades, et seetõttu peaks komisjon 
edendama katseprojekti „EU Pilot” kasutamist ning parandama veelgi selle 
tulemuslikkust; 
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X. arvestades, et komisjon peaks kindlustama oma tegevusi kõigi vastuvõetud eeskirjade 
rakendamise ja jõustamise tagamisel liikmesriikides, reageerides liidu õiguse ebaõige 
rakendamise teadetele ja kaebustele kiiremini, ning astuma õigel vajalikke samme 
olemasolevate vastuolude kõrvaldamisel;

Y. arvestades, et on vaja, et komisjon – olles asja poliitiliselt hinnanud – kasutaks 
kindlakäeliselt kõiki oma volitusi ja rakendaks täiel määral kõiki talle kättesaadavaid 
sanktsioneerimismehhanisme; 

Z. arvestades, et ELi lauskontrollid (EU-sweeps), s.o komisjoni kooskõlastatavad ja kõigis 
liikmesriikides asjaomaste riiklike asutuste ühel ajal läbi viidavad järelevalvetegevused 
on osutunud kasulikuks vahendiks, mis võimaldavad komisjonil ja liikmesriikidel jälgida 
ühistegevuste kaudu juba üle võetud ühtse turu õigusaktide kohaldamist liikmesriikides; 
arvestades, et seetõttu peaks komisjon pakkuma liikmesriikidele ELi lauskontrollide 
kasutamist sagedamini, et võimaldada järelevalvet eelkõige kehvemini varustatud ja 
vähem ettevalmistatud riiklikes asutustes; 

Peamised valdkonnad

AA.arvestades, et komisjon teeb ettepaneku suunata oma tegevused konkreetsetele peamistele 
valdkondadele ja vahenditele; arvestades siiski, et ühtse turu eeskirjade kohaldamisel 
käegakatsutava edasimineku saavutamiseks on vaja tugevamat keskendumist piiratud 
arvule vahenditele ja meetmetele; arvestades, et tähtsaimate peamiste valdkondade hulka 
kuuluvad digitaalne ühtne turg, energiasektor ning riigihanked; arvestades, et selliseid 
peamisi valdkondi ja vahendeid võiks igal aastal üle vaadata, et need peegeldaksid ja 
võtaksid piisavalt arvesse jooksvaid arenguid liikmesriikides ja liidu institutsioonide 
vahelistes otsustusprotsessides ning eelkõige ühtse turu seisukohast majanduslikult olulisi 
valdkondi – lähtudes teaduslikust hinnangust; 

Ühtne turg kõigi osaliste jaoks

AB. arvestades, et ühtse turu täieliku realiseerimise saavutamise parimate viiside kohta tuleks 
ettepanekuid tegema kutsuda Euroopa kodanikud ja ettevõtjad, eelkõige väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted, ning arvestades, et kõiki institutsioone tuleks ärgitada 
kehtestama sel eesmärgil avaliku konsulteerimise ja arutelu protsessi; 

Euroopa poolaasta

AC. arvestades, et Euroopa poolaasta annab raamistiku majanduspoliitikate 
kooskõlastamiseks ning peab arvet liikmesriikide eelarve- ja majandusolukordade üle, 
kuid ei võta hoolimata ühtse turu erakordsest tähtsusest kõigi liikmesriikide majandustele 
arvesse selle olukorda;

AD.arvestades, et oleks kohane vaadata iga liikmesriiki eraldi, et tuvastada neis ülevõtmise, 
rakendamise ja kohaldamise puudujääke ja käsitleda neid riigispetsiifilistes soovitustes;

AE. arvestades, et ühtse turu olukorra hindamisest peaks saama Euroopa poolaasta lahutamatu 
osa, seades majandusliku juhtimise samba kõrvale ühtse turu juhtimise samba; 
arvestades, et komisjoni ettepanek koostada ühtse turu integratsiooni aastaaruanne, mis 
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annaks panuse riigispetsiifilistesse soovitustesse, võiks olla aluseks tulevasele ühtse turu 
iga-aastasele tsüklile Euroopa poolaasta raames;

1. nõuab, et komisjon esitaks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 26 lõike 3 alusel 
niipea kui võimalik ettepaneku võtta vastu õigusakt, mille eesmärk on tugevdada ühtse 
turu juhtimist, lähtudes käesoleva raporti lisas toodud üksikasjalikest soovitustest;

2. kinnitab, et nimetatud soovitused on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõtte ja kodanike 
põhiõigustega;

3. on seisukohal, et taotletava ettepaneku finantsmõju tuleb katta olemasolevate 
eelarveassigneeringutega; 

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos üksikasjalike 
soovitustega komisjonile ja nõukogule, Euroopa Ülemkogule ning liikmesriikide 
parlamentidele ja valitsustele.
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RESOLUTSIOONI ETTEPANEKU LISA:
ÜKSIKASJALIKUD SOOVITUSED TAOTLETAVA ETTEPANEKU SISU KOHTA

1. soovitus. Kehtestada liidu suunised ja muud tingimused, mida on ühtse turu juhtimise 
tugevdamiseks vaja

Euroopa Parlament on seisukohal, et esitatava ettepaneku eesmärk peaks olema reguleerida 
järgmist:

– Õigusakti ettepanek tuleks esitada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 26 lõike 3 
alusel ja ühenduses teiste asjaomaste õiguslike alustega ning selle eesmärk peaks olema 
määrata kindlaks suunised ja muud tingimused, mis on vajalikud ühtse turu juhtimise 
tugevdamiseks, pidades silmas panust liidu siseturu toimimise tagamisele ning 
majanduskasvu edendamisele Euroopas.

– Õigusakt ei tohiks piirata juba kehtiva ühtset turgu reguleeriva raamistiku või erinevates 
sektorites kehtestatavate eeskirjade kohaldamist. Samuti ei tohiks see piirata 
aluslepingutes sätestatud institutsioonide, eelkõige komisjoni eesõigusi, ega 
liikmesriikide kohustusi, mis tulenevad aluslepingutest või ühtse turu õigustikust.

– Õigusakt peaks täiendama ühtset turgu reguleerivat raamistikku ning hõlbustama ühtse 
turu eeskirjade ja põhimõtete ülevõtmist, rakendamist, kohaldamist ja jõustamist.

– Sõnastada tuleks liidu siseturu suunised. Kõnealused suunised peaksid hõlmama 
eesmärke, mille poole püüelda, tegevuste prioriteete ning tingimusi, mida tuleb tagada, 
ning nende juurde peaksid kuuluma ühtse turu juhtimise tugevdamiseks kehtestatavad 
töömeetodid ja -menetlused.

– Sõnastada tuleks vastusena liidu suunistele koostatavate riiklike tegevuskavade esitamise, 
hindamise ja järelevalve ning ühtse turuga seotud riigispetsiifiliste soovituste 
määratlemise menetlused.

– Määratleda tuleks ühtset turgu reguleeriva raamistiku rakendamise ja jõustamise 
parandamiseks vajalikud täiendavad meetmed.

– Täpsustada tuleks ühtse turu juhtimise tsükli ning Euroopa poolaasta iga-aastase 
poliitikatsükli vahelist seost.

2. soovitus. Määratleda liidu suunised eesmärgiga parandada siseturu toimimist

Euroopa Parlament on seisukohal, et esitatava ettepaneku eesmärk peaks olema reguleerida 
järgmist:

– Et panna ühtne turg tõhusalt majanduskasvu ning tarbijate ja ettevõtete kindlustunde 
nimel tööle, tuleks kehtestada liidu suunised eesmärgiga parandada siseturu toimimist. 
Kõnealused suunised peaksid hõlmama järgmist: (a) liidu ja liikmesriikide võetavate 
meetmete eesmärgid ja prioriteedid; (b) tingimused, mis kehtestatakse, et ühtse turu 
juhtimist veelgi parandada.
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– Piiratud arv eesmärke ja meetmete prioriteete valdkondades, kus paremini toimiv ühtne 
turg tooks tõenäoliselt kaasa kõige suuremat kasu liidu majanduskasvule ja töökohtade 
loomisele.

– Rakendatavate meetmete eesmärkide ja prioriteetide valik peaks lähtuma järgmistest 
kriteeriumidest:

(a) tootmisvõrdlused, milles kasutatakse valitud võtmetähtsusega kvantitatiivseid 
näitajaid, mis hõlmavad kaupade ja teenuste tootmise sisendeid, et teha kindlaks 
sektorid, milles on enim kasutamata potentsiaali majanduskasvu loomiseks;

(b) majanduslik tähtsus: analüüsitakse, kas sektor on majandusliku mastaabi mõttes 
piisavalt oluline, et avaldada majanduskasvule arvestatavat mõju, kui kõrvaldada 
selle potentsiaali kasutamata jätmise algpõhjused;

(c) dünaamilised tegurid: analüüsitakse, kas sektor näib juba olevat tegelemas oma 
kasutamata potentsiaaliga, lähtudes näiteks sellistest teguritest nagu sektori võime 
suurendada tööhõivet ning selle võimalik sidusus tööjõu tootlikkuse 
võrdlustasemetega;

(d) ühtse turu tegurid: analüüsitakse, kas leidub tõendeid sellest, et ühtse turu 
täiustamine võiks kasutamata potentsiaali tööle rakendada.

3. soovitus. Määratleda liidu suuniste kontekstis tingimused, mis tuleb tagada, et 
parandada ühtse turu juhtimist

Euroopa Parlament on seisukohal, et esitatava ettepaneku eesmärk peaks olema reguleerida 
järgmist:

– Tingimused, mis tuleb kehtestada, et ühtse turu juhtimist veelgi parandada, peaksid 
hõlmama järgmist:

(a) aruka regulatsiooni põhimõtete järgimine ühtse turu eeskirjade kehtestamisel ja 
rakendamisel, et tagada, et nende eeskirjade kehtestamine, ülevõtmine ja 
rakendamine nii, et need toimiksid tõhusalt nende jaoks, kellele need on mõeldud; 

(b) halduskoormuse vähendamine, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
jaoks, minimaalsele tasemele; 

(c) ettevõtetele ja kodanikele võimaluse loomine täita vajalikke menetlusi kiiresti 
elektrooniliste vahendite abil; 

(d) ettevõtetele ja kodanikele vajadusel teabe ja abi leidmise ning kiirete ja tõhusate 
heastamismeetmete tagamine;
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(e) infotehnoloogia arukam kasutamine ettevõtete ja kodanike teavitamiseks, neile 
nende õiguste ja võimaluste kasutamise võimaldamiseks ning riikliku ja liidu 
tasandi algatuste paremaks ühendamiseks; 

(f) veebipõhiste vahendite, näiteks siseturu infosüsteemi suurem kasutamine 
haldusasutuste piiriüleses koostöös;

(g) ühtsete kontaktpunktide edasiarendamine;

(h) kiirete ja tulemuslike probleemide lahendamise ja hüvitusmehhanismide tõhusam 
kasutamine, k.a ühe kergesti ligipääsetava ja esmase kontakti abiteenuse loomine 
riiklikul tasemel, mille poole saaksid ettevõtted ja kodanikud pöörduda, kui neil 
tuleb ette probleeme ühtse turu pakutavaid õiguseid ja võimalusi kasutada püüdes.

4. soovitus. Määratleda ühtset turgu reguleeriva raamistiku rakendamise ja jõustamise 
parandamiseks vajalikud täiendavad meetmed

Euroopa Parlament on seisukohal, et esitatava ettepaneku eesmärk peaks olema reguleerida 
järgmist:

– Et parandada ühtset turgu reguleeriva raamistiku rakendamist ja jõustamist, peaks 
komisjon:

(a) täiustama enda liikmesriikidele antavat abi seni kohalikku õigusesse üle võtmata 
direktiivide ülevõtmisel;

(b) tegema süstemaatiliselt vastavuskontrolle ja rakendama toetavaid meetmeid, et 
panna eeskirjad kõigis liikmesriikides praktikas tööle;

(c) üle võetud ja rakendatud õigusaktide asjus viima läbi põhjalikke läbivaatuseid, et 
hinnata nii praktilises kui majanduslikus mõttes eeskirjade rakendamist ja toimimist 
praktikas;

(d) täiustama rakendamise järgset aruandlust, mis keskendub sellele, kuidas 
liikmesriigid eeskirju järgivad, ning selle tulemushinnanguid, mis keskenduvad 
vastuvõetud poliitiliste meetmete tõhususele;

(e) korraldama teiste liikmesriikidega kolleegidevahelist eksperthinnangute andmist.

– Et parandada ühtset turgu reguleeriva raamistiku rakendamist ja jõustamist, peaksid 
liikmesriigid:

(a) juhul, kui liikmesriigid ja komisjon peavad seda asjakohaseks, esitama komisjonile 
ülevõtmismeetmete projektid, et tagada nõuetelevastavus ja kiire rakendamine;

(b) konsulteerima ülevõtmisprotsessi vältel ja rakendamise ajal regulaarselt 
huvirühmade ja kodanikuühiskonnaga, k.a tarbijate ja ettevõtetega;
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(c) esitama veebipõhises keskkonnas selgituse selle kohta, kuidas nad on eeskirju üle 
võtnud ja kuidas need eeskirjad praktikas toimivad.

5. soovitus. Sätestada riiklike tegevuskavade esitamine, hindamine ja järelevalve

Euroopa Parlament on seisukohal, et esitatava ettepaneku eesmärk peaks olema reguleerida 
järgmist:

– Liikmesriigid peaksid koostama ja esitama komisjonile riiklikud tegevuskavad, mis on 
suunatud liidu siseturu toimimise parandamise suuniste rakendamisele. Tegevuskavad 
peaksid sisaldama võetavate üksikasjalike meetmete loetelu ning nende rakendamise 
kava.

– Riiklikud tegevuskavade koostamisel tuleks arvestada majanduslikke ja sotsiaalseid huve 
ning samuti tarbijate huve esindavate sidusrühmadega.

– Komisjon koostöös siseturu nõuandekomiteega peaks riiklikke tegevuskavu hindama 
ning esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule seda kokkuvõtva aruande.

– Riiklike tegevuskavade hindamisel tuleks võtta arvesse siseturu tulemustabeleid ning 
ühtse turu juhtimise aruannet.

– Komisjon peaks tegema järelevalvet riiklike tegevuskavade rakendamisel saavutatava edu 
üle. Sel eesmärgil peaksid liikmesriigid esitama komisjonile kogu asjakohase teabe, mida 
peetakse saavutatud edu hindamiseks vajalikuks.

6. soovitus. Sätestada eraldiseisvate ühtse turuga seotud riigispetsiifiliste soovituste 
sõnastamine

Euroopa Parlament on seisukohal, et esitatava ettepaneku eesmärk peaks olema reguleerida 
järgmist:

– Riiklike tegevuskavade hindamisest lähtudes ning teisi asjakohaseid ühtse turu vahendeid 
kasutades võib nõukogu komisjoni ettepanekul ja Euroopa Parlamendiga konsulteerides 
sõnastada ühtse turuga seotud soovitused liikmesriikidele eesmärgiga parandada ühtse 
turu eeskirjade rakendamist ja jõustamist ning tugevdada selle toimimist.

– Liikmesriikidele antavate soovituste käsitlemisel peaks nõukogu kasutama täielikult ära 
Euroopa Liidu toimimise lepingus sätestatud võimalusi.

– Ühtse turuga seotud soovituse tegemisel peaks Euroopa Parlamendi asjaomasel 
komisjonil olema võimalus kutsuda osalema asjaomase liikmesriigi esindajaid, et 
vahetada seisukohti, ning komisjoni esindajatel peaks olema võimalus olla kutsutud 
vahetama seisukohti asjaomase liikmesriigi parlamendiga.
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7. soovitus. Määratleda Euroopa poolaasta ühtse turu sammas

Euroopa Parlament on seisukohal, et esitatava ettepaneku eesmärk peaks olema reguleerida 
järgmist:

– Tagamaks, et ühtne turg annaks kodanikele, tarbijatele ja ettevõtetele konkreetseid 
tulemusi, tuleks kasutada Euroopa poolaasta iga-aastast tsüklit platvormina poliitiliste 
suuniste andmiseks, aruandluseks, selleks, et liikmesriigid ning liit saaksid ühtse turu 
eesmärkide saavutamisel tehtavate edusammude asjus seiret teha ning 
heastamismeetmete määratlemiseks.

– Määratleda tuleks Euroopa poolaasta ühtse turu sammas.

– Euroopa poolaasta ühtse turu sammas peaks hõlmama järgmist:

(a) siseturu tulemustabel, sealhulgas üksikasjalikud riigispetsiifilised aruanded seoses 
siseturu õigusaktide rakendamise ja kohaldamisega;

(b) komisjoni soovitused tuleva aasta poliitiliste prioriteetide valikuks liidu ja 
siseriiklikul tasandil, esitatuna iga-aastases majanduskasvu analüüsis ning ühtse 
turu integratsiooni aastaaruandes. Aastaaruanne peaks pakkuma ka hinnangu ühtse 
turu toimimise kohta praktikas. Kõnealused poliitiliste prioriteetide ettepanekud 
peaksid lähtuma siseturu tulemustabeli järeldustest;

(c) liidu ja siseriiklikul tasandil allesolevate takistuste ületamiseks poliitiliste meetmete 
ja eesmärkide prioriteetide sõnastamine siseturu suuniste vormis;

(d) liikmesriikide siseturu suuniste rakendamiseks mõeldud riiklike tegevuskavade 
esitamine;

(e) komisjoni hinnangut riiklikele tegevuskavadele tihedas koostöös siseturu 
nõuandekomiteega ning võttes arvesse siseturu tulemustabelit ning ühtse turu 
juhtimise aastaaruannet;

(f) seda, et nõukogu sõnastaks liikmesriikidele, lähtudes komisjoni ettepanekust selged 
ühtse turuga seotud soovitused.

8. soovitus. Suurendada demokraatlikku aruandluskohustust ning Euroopa Parlamendi 
ja riiklike parlamentide rolli

Euroopa Parlament on seisukohal, et esitatava ettepaneku eesmärk peaks olema reguleerida 
järgmist:

– Nõukogu peaks konsulteerima kavandatavate liidu suuniste teemal Euroopa 
Parlamendiga, k.a prioriteetsete eesmärkide valiku ning kavandatavate poliitiliste 
meetmete põhjenduste asjus.
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– Euroopa Parlament peaks enne kevadist Euroopa Ülemkogu arutama iga-aastast 
majanduskasvu analüüsi ning hääletama Euroopa Ülemkogule esitatava ühtse turu 
integratsiooni aastaaruandega seotud muudatusettepanekuid.

– Euroopa Parlamendi president peaks esitama Euroopa Ülemkogu kevadisel istungil 
Euroopa Parlamendi seisukohad ühtse turu integratsiooni teemal.

– Nõukogu ja komisjon peaksid Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide vahelistel 
kohtumistel ühtse turu integratsiooni arutelude ajal kohapeal esindatud olema.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

2007./2008. aastal finantskriisina alanud kestev üleilmne majanduslangus põhjustab ELi 
kodanikele ja ettevõtetele tohutult majanduslikke ja sotsiaalseid kahjusid, mis paljudele, kui 
mitte enamikule meist on õnneks tõenäoliselt tundmata. Kriis on paljastanud riigivõlgade 
väga halba juhtimist liidus ja eriti eurotsoonis, mille kulusid peavad nüüd kandma kodanikud 
ja ettevõtted. Samal ajal kui tööstusharude, liikmesriikide ja üksikosaliste vahelised 
vastastikused süüdistused on endiselt osa igapäeva-arutelust, on mõistetud vajadust tugevama 
majandusliku kooskõlastamise ja juhtimise järele ELi tasandil ning hakatud selles suunas 
liikuma niinimetatud Euroopa poolaasta abil alates 2011. aastast. 

Kõnealuste taastamispingutuste osana mängib kodanike ja ettevõtete jaoks elutähtsat rolli 
ühtne turg: tunnustatuna kui majanduskasvu ja töökohtade loomise peamine soodustaja, loob
see aluse konkurentsivõime taastamiseks ning kestliku arengu hoogustamiseks kooskõlas 
strateegiaga „Euroopa 2020”.

Juba niigi tihedate ühtse turu õigusnormide olukorras saab järjest rohkem tähtsaks nende 
eeskirjade nõuetekohane rakendamine ja jõustamine, et aidata tõhusalt kaasa majanduse 
taastumisele. Statistilised andmed siseturu eeskirjadega seotud ülevõtmise puudujääkidest 
liikmesriikides, nagu ka rikkumismenetluste arvu kasv, tekitavad aga tõsist muret ja näitavad 
selgelt, et me ei kasuta ikka veel täielikult ära väljakujundatud ühtse turu potentsiaalseid 
eeliseid.

Komisjoni teatis „Ühtse turu parem juhtimine”

Kirjeldatud taustal esitas komisjon teatise ühtse turu juhtimise kohta (COM(2012)259) 
lõplik), milles pakuti välja kaheosaline lähenemine ühtse turu eeskirjade rakendamise ja 
jõustamise parandamisele. Ühest küljest nähakse ette kiire edenemine peamistes 
valdkondades. Teisest küljest soovitab komisjon parandada nn juhtimistsüklit, võttes arvesse 
ühtse turu eeskirjade kujundamist, rakendamist, kohaldamist ja jõustamist.

Raportööri seisukoht

Raporti autor tervitab komisjoni teatist ning komisjoni koostatud ettepanekuid ja hinnanguid. 
Sellegipoolest on raportöör seisukohal, et kõnealused meetmed ei ole ei piisavad ega ka 
piisavalt kaugeleulatuvad, et liikuda tõhusalt ühtse turu väljakujundamise suunas. Seetõttu 
järeldab autor järgnevalt visandatud tähelepanekutest ja üleskutsetest lähtuvalt, et on vaja 
komisjoni ettepanekut võtta vastu õigusakt, mis võimaldaks lahendada seniseid puudujääke 
ühtse turu juhtimisel.

1. Seadusandlus: mõjude parem hindamine

Arvestades senist killustatud lähenemisviisi nii uute võimalike õigusaktide ettevalmistamise 
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etapis kui ka hilisemase rakendamise ajal, on vaja kooskõlastada ja hinnata uute ühtse turu 
õigusaktide mõju ja vajalikkust.

Sel põhjusel tehakse ettepanek:
 tugevdada kooskõlastamist komisjoni sees, hinnata paremini uute õigusaktide vajadust 

ning seeläbi parandada enne uue õigusakti ettepaneku esitamist sidusust; 
 valida alati, kui see on asjakohane, direktiivi asemel määrus;
 kehtestada nn ühtse turu test, et mõõta uute riikliku tasandi õigusaktide mõju ühtsele 

turule;
 kaaluda direktiivi 98/34/EÜ (nn teatamisdirektiivi) reguleerimisala laiendamist 

teistesse sektoritesse.

2. Ülevõtmine ja rakendamine: edenemine läbipaistvuse ja sidususe suunas

Kuigi ELi õigusaktide ülevõtmist riigisisesesse õigusesse võidaks näha pelga liikmesriikide 
poolse juriidilise tehnilise võttena, on ka selles etapis märkimisväärselt potentsiaali ühtse turu 
juhtimise parandamiseks.

Kõigi liidu õigusaktiga seonduvate meetmete ülevõtmine ühel ajal ja koos muudab ülevõtmise 
läbipaistvamaks ja sidusamaks, peegeldades liidu tasandil saavutatud kokkulepet. Ning kuigi 
vahend liidu tasandil vastu võetud direktiivide sätete ja vastavate riikliku tasandi sätete 
võrdluseks on vahend juba olemas – niinimetatud vastavustabelid – on nende lisaväärtust 
läbipaistvusele väga vähe ära kasutatud. Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud 
institutsioonidevahelises kokkuleppes (2003/C 321/01) sätestatud parema õiguslooma vaimus 
oleks seetõttu mõistlik koostada selliseid vastavustabeleid sagedamini ning avaldada liidu ja 
siseriikliku õiguse vahelisi lahknevusi kiiremini. 

3. Järelevalve ja jõustamine: võimaluste loomine peamistele osalistele ning 
olemasolevate õigusaktide ärakasutamine

Liidu õiguse ja seega ka ühtse turu sätete rakendamise järelevalve on sätestatud aluslepingutes 
ning määratud komisjonile. Tavaliselt kajastub see rikkumismenetlustes. Järelevalvet tuleks 
siiski mõista palju komplekssema ja mitmekihilisema tegevuste jadana, milles 
rikkumismenetlus kujutab ainult viimast etappi. Arvestades rikkumismenetluste suurt ajakuju 
ja kohtuasjade tundlikkust, tuleks kasutusele võtta täiendavaid kohaldamist ja lõppastmes 
jõustamist hõlbustavaid vahendeid.

Sellest tulenevad järgmised kaalutlused:
 Nagu teisteski valdkondades, oleks ka ühtse turu juhtimisele kasu tihedamast ja 

täiustatud kogemuste ja parimate tavade vahetusest liidu ja liikmesriikide tasandi 
avalike teenistujate vahel.

 Lisaks pelgalt statistilistele hinnangutele oleks vaja kvalitatiivset rakendamise 
hindamist, mis võimaldaks kaaluda, millistel meetmetel on konkreetne mõju ja 
majanduslik olulisus ühtse turu seisukohast.

 Oleks asjakohane teha vahet mitte-ülevõtmise ning liidu õigusele mittevastavuse 
vahel, kui viimast saab alusõigusakti teistsuguse mõistmise korral lõplikult täpsustada 
ainult Euroopa Liidu Kohus.
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 Kuigi rikkumismenetlused nõuavad palju aega ja neid tuleks parandada, võimaldavad 
vahepeal sellised vahendid nagu ELi lauskontrollid1 ja katseprojekt „EU Pilot”2

tuvastada kehva vastavust ning saada võimalike mitte-ülevõtmise ja mittevastavuse 
juhtumite kohta kiiremaid vastuseid.

4. Peamised valdkonnad: prioriteetide määratlemine

Suure hulga ühtse turu sätete olukorras on ilmne, et mitte kõik neist ei ole samavõrra 
asjakohased ega avalda kodanikele ja ettevõtetele samasugust mõju. Kuigi ideaalselt 
rakendataks kõiki kõnealuseid sätteid ja tehtaks nende üle järelevalvet võrdsel määral, peab 
ühtsel turul tuntava edasimineku saavutamiseks valima peamised tegevusvaldkonnad. Selleks 
soovitatakse vaadata eelkõige konkreetsete valdkondade ja vahendite majanduslikku 
asjakohasust ja potentsiaali majanduskasvu seisukohast. Samas kui komisjoni pakutavate 
peamiste valdkondade ja vahendite hulka tuleks veelgi piirata, võimaldaks kõnealuste 
prioriteetide iga-aastane ülevaatus kajastada valdkondade jooksvat tähtsust ning reageerida 
hiljutistele arengutele ja nende mõjule ühtsele turule.

Lõppsõna

Kirjeldatud kaalutlustest lähtuvalt on käesoleva raporti autoril seisukoht, et tuntava 
edasimineku saavutamiseks on vaja ühtset turgu selgemalt ja rangemalt juhtida. Sel eesmärgil 
on asjakohane kehtestada läbipaistev ja ennustatav raamistik, milles kajastatakse adekvaatselt 
ja regulaarselt liikmesriikide võimalikke halbu ja häid tulemusi rakendamisel ja kohaldamisel. 
Sellist ühtse turu juhtimise tsüklit tuleks kaaluda Euroopa poolaasta valguses, milles 
jälgitakse juba praegu mitte ainult majanduslikke ja eelarvelisi, vaid ka tööhõive aspekte. 
Arvestades ühtse turu majanduslikku tähtsust, annaks selle olukorra regulaarne hindamine 
kõnealustele hinnangutele lisaväärtust ja muudaks pildi täielikuks.

Lisaks sellele leiab raporti autor, et ühtse turu juhtimistsükkel peaks jäljendama Euroopa 
poolaasta tsüklit või olema sellesse isegi integreeritud. See võimaldaks kehtestada regulaarsed 
ühtse turu väljakujundamise hindamised, milles käsitletaks konkreetseid puudujääke 
asjaomases liikmesriigis, vajadusel riigispetsiifiliste soovituste kujul.

Sel otstarbel taotleb raporti autor õigusakti ettepaneku esitamist Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 26 alusel. Kõnealune aluslepingu säte näeb ette suuniste ja tingimuste 
kehtestamise, mida on vaja tasakaalustatud edenemise tagamiseks kõigis ühtse turu 
eeskirjadest mõjutatud sektorites. Taotletava ettepaneku eesmärk peaks olema kehtestada 
vajalik raamistik, mis võimaldaks määratleda prioriteetseid valdkondi, parema õigusloome 
põhimõtted liikmesriikides, sätestada liikmesriikides toetavad meetmed, nõuda riiklikke 
tegevuskavu. Lõppastmes peaks see tooma kaasa riigispetsiifilised soovitused.

                                               
.
22 Katseprojekt „EU Pilot” sai alguse komisjoni teatisest „Tulemuslik Euroopa – ühenduse õiguse kohaldamine” 
(COM(2007) 502 final) ja on kasutusel alates 2008. aastast. See võimaldab kodanikel ja ettevõtetel esitada liidu 
õiguse õige kohaldamise teemal kaebusi, mida kontrollib seejärel komisjon ja edastab liikmesriigile. 
Rikkumiseelse menetlusena võimaldab ELi katseprojekt lahendada rakendamise ja kohaldamisega seotud 
probleeme või arusaamatusi koostöövormis.
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Käesoleval taustal peaks Euroopa poolaasta toimima eespool nimetatud poliitilise suunamise 
pakkumise platvormi ja tsüklina. Sel otstarbel soovitatakse luua majanduslike ja eelarveliste 
aspektide kõrvale ühtse turu sammas.

Samuti teeb raporti autor ettepaneku suurendada demokraatlikku aruandluskohustust ning 
Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide rolli.

Kõnealuste soovitatavate meetmete, kõigi Euroopa institutsioonide tugeva liidrirolli ning 
liikmesriikide selge poliitilise osaluse koosmõjul aitaks ühtse turu tugevam juhtimine raporti 
autori arvates kaasa allesolevate piirangute kaotamisele ning võimaldaks kõigil osalistel 
neljast vabadusest täielikult kasu saada.


