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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et ELi seadusandlike aktide edu sõltub alati nende kohaldamisest ja mõistliku aja 
jooksul liikmesriikide siseriiklikesse õigusaktidesse ülevõtmisest; peab oluliseks 
korrapärast, hoolikat ja tõhusat kontrolli selles valdkonnas ning kutsub komisjoni üles 
sekkuma puuduliku ülevõtmise puhul ja jätkama selles osas parlamendiga tihedat 
koostööd;

2. peab tervitatavaks komisjoni pühendumust nende probleemide lahendamisele, mis 
kodanikud ja ettevõtted on seoses ühtse turu mõjuritega kindlaks teinud, kuid tunneb 
pettumust töödokumendi pealiskaudsuse pärast;

3. rõhutab vajadust tegeleda kodanike ja ettevõtete probleemidega; märgib, et 
töödokumendis esitatud vähestele tõenditele vaatamata on paljud kindlaks tehtud 
mureküsimused kajastunud ka hiljutistes mõjuhinnangutes ja komisjoni ettepanekutes; on 
kindlal seisukohal, et meetmete ettepaneku kavandamisel peab komisjon esitama 
ümberlükkamatud ja vaieldamatud tõendid, mis räägivad seadusandliku akti eelnõus 
nimetatud poliitiliste valikute poolt; palub parlamendil ettepanekute eelnõu läbivaatamisel 
täielikult kaaluda komisjoni läbi viidud mõjuhinnangute täpsust ja veenvust, et 
vastuvõetud õigusaktid vastaksid nii kodanike kui ka ettevõtete vajadustele;

4. on arvamusel, et kodanike, tarbijate ja ettevõtete põhjalik, objektiivne ja piisav 
teavitamine nende õigustest siseturul on keskse tähtsusega; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles tegelema sellega esmajärjekorras, töötama iseäranis kodanike 
sotsiaalsetele õigustele mõeldes välja vajalikud infosüsteemid ja teabevahetusstrateegiad 
ning eelkõige eraldama piisavalt rahalisi vahendeid teabekampaaniate läbiviimiseks ja 
neid vahendeid ökonoomselt kasutama; 

5. peab riiklike süsteemide vahelist teabevahetust ja koostööd oluliseks ning avaldab sellega 
seoses heameelt hiljuti teoks saanud ettevõtlusregistrite vastastikuse sidumise üle1; nõuab 
jätkuvalt tungivalt piiriülese halduskoostöö edendamist ja paremat võrgustike loomist 
kesksete platvormide kaudu; väljendab rahulolu komisjoni vastavate algatustega, näiteks 
algatused riikide sotsiaalkindlustussüsteemide sotsiaalkindlustusandmete elektroonilise 
vahetamise süsteemi väljatöötamiseks;

6. toonitab, et otsuste ja dokumentide õigusjõu piiriülene jõustamine ja tunnustamine on 
siseturul liikuvuseks keskse tähtsusega; ootab pärimisõiguse määruse kiiret kohaldamist 
kõigis ELi liikmesriikides; palub komisjonil jätkata tööd perekonnaseisuaktide õigusjõu 
tunnustamise vallas – võttes aluseks 2010. aasta rohelise raamatu2 ja 2011. aasta 
konsultatsioonid – ning peab 2013. aastaks kavandatud seadusandlike aktide ettepanekuid 
huvipakkuvateks;

                                               
1 Euroopa Parlamendi 14. veebruari 2012. aasta seadusandlik resolutsioon (2011/0038(COD)), 

P7_TA(2012)0033.
2 COM(2010) 0747.
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7. tunnustab regulatiivse koormuse probleemiga tegelemisel üles näidatud pühendumust; 
tuletab sellega seoses meelde varasemat parlamendi võetud kohustust nõuda komisjonilt 
uute seadusandlike aktide ettepanekute tegemisel nendega kaasnevate kulude 
kindlakstegemist; tuletab ühtlasi meelde parlamendi taotlust halduskoormuse vähendamise 
kava pikendada ja laiendada, ning ootab sellega seoses haldus- ja regulatiivse koormuse 
vähendamise ettepanekuid, mis lahendaksid paljud kodanike ja ettevõtjate põhilised ühtse 
turuga seotud mured;

8. on seisukohal, et põhimõtte „kõigepealt mõtle väikestele” kindel järgimine aitaks tagada, 
et tulevased seadusandlikud aktid ei tekita edaspidi raskusi ega pettumust ühtsel turul 
tegutsevate kodanike ja ettevõtjate jaoks;

9. rõhutab, et sõltumata seadusandlike aktide lihtsustamisest ja halduskoormuse 
vähendamisest siseturu vabaduste kasutamise osas ettevõtjate poolt tuleb üldiselt tagada 
julgeolekut ja tervishoidu käsitlevad sätted, mis kaitsevad tarbijaid ja töötajaid;

10. peab tõhusat jõustamist internetikaubanduse osas iseäranis tähtsaks ning väljendab 
heameelt vaidluste veebipõhist lahendamist käsitleva ettepaneku üle; on arvamusel, et 
tarbijate parem teavitamine kehtivatest õigustest on ülimalt oluline; kavatseb 
tähelepanelikult uurida ettepanekut, mis käsitleb ühist Euroopa müügiõigust, ja toonitab, 
et sellega tuleb tagada tarbijate kaitse väga kõrgel tasemel; samal ajal nõuab Euroopa 
standardlepingute vormi loomist; peab oluliseks kehtestada nõuetekohased eeskirjad 
digitaalse infosisu jaoks;

11. osutab intellektuaalomandi tõhusa kaitse valdkonnas võltsimisvastasele võitlusele ning 
rõhutab, et alati tuleb leida mõistlik tasakaal õiguste valdaja ja kõigi teiste asjaosaliste 
huvide ning Euroopa kodanike isikuandmete kaitse vahel.
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