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ETTEPANEKUD

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

1. kiidab heaks komisjoni raporti „Ühtne turg inimeste silme läbi” (SEC(2011)1003) kui 
kasuliku vahendi kodanike peamiste murede poliitikakujundajatele edastamiseks ning 
kodanike ja ettevõtjate teavitamiseks probleemidest, mis neil siseturul tekkida võivad;

2. kiidab heaks ühtsete kontaktpunktide tegevuse, mis lihtsustab liikmesriikides äri tegemist 
puudutava teabe kättesaadavust, koondades ühte riiklikku kontaktpunkti kõik ettevõtte 
asutamiseks ja piiriüleseks laiendamiseks vajalikud formaalsused ja haldusnõuded;

3. tervitab positiivset rolli, mida SOLVIT, Teie Euroopa Nõuanne, Euroopa 
ettevõtlusvõrgustik, Euroopa tarbijakeskused, kontaktikeskus Europe Direct ja Euroopa 
tööturuasutuste võrgustik etendavad kodanikele, tarbijatele ja ettevõtjatele teabe ja abi 
pakkumisel siseturul; palub komisjonil leida viise, kuidas parandada kooskõlastamist 
nende teenistuste vahel ja vältida jõupingutuste ja vahendite dubleerimist;

4. palub komisjonil keskenduda oma esinduste kaudu liikmesriikides ühtsete online ja 
reaalajas toimivate kontaktpunktide loomisele kodanikele ja tarbijatele, mis töötaksid 
tihedas koostöös parlamendi infobüroodega, et tagada kõigile kodanikele kõikehõlmav 
ühtne kontaktpunkt; on arvamusel, et sellised ühtsed online ja reaalajas toimivad 
kontaktpunktid igas liikmesriigis aitaksid tegelikult muuta siseturgu ligipääsetavamaks, 
eesmärgiga pakkuda kasutajasõbralikku ja tõhusamat teenust, mis ei piirduks üksnes 
teavitamisega, vaid edastaks üldsusele kergestimõistetaval moel siseturu pakutavate 
konkreetsete võimaluste sisu; on arvamusel, et see väldiks avalikkuse, tarbijate ja 
ettevõtjate hulgas tekkida võivat segadust;

5. rõhutab, et töötajate liikuvus eri liikmesriikides peab olema vabatahtlik ja sellega peab 
alati kaasnema tööõiguste täielik austamine;

6. märgib parlamendi petitsioonikomisjonile saadetud suurt hulka petitsioone, mis käsitlevad 
kodanike probleeme siseturul, mis eelkõige seonduvad ELi õiguse ebaõige ülevõtmise või 
kohaldamisega; kutsub komisjoni üles lisama oma raportisse petitsioonikomisjonile 
esitatud petitsioonide tulemused ja järeldused; rõhutab, et petitsioonimenetlust tuleks 
paremini kasutada ELi seadusandliku menetluse parandamiseks, eriti seoses 
õiguskaitsevahenditega piiriülese kaubanduse tõkete ja tarbijaõiguste jõustamise 
küsimustes; 

7. palub komisjonil tuvastada peamised ELi õigusaktid, mis on asjakohased iga esiletoodud 
mure korral, et pakkuda kodanikele, tarbijatele ja ettevõtjatele kasulikku ja 
kättesaadavamat teavet nende õiguste kohta ühtsel turul;

8. palub komisjonil tulevastes raportites tuua esile vastavad meetmed, mille eest ta selgelt 
vastutab, nt õigeaegsete ja kohaste meetmete võtmine, kui liikmesriigid pole ELi 
õigusakte nõuetele vastavalt üle võtnud, ELi õiguse nõuetekohase rakendamise tagamine 
ja nõuetele mittevastavate õigusaktide läbivaatamine;
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9. palub komisjonil koostada tabel iga esiletoodud mure kohta, osutades, millised osalejad 
vastutavad iga tuvastatud algpõhjuse lahenduste eest;

10. innustab komisjoni ja liikmesriike keskenduma oma teabekampaaniates Euroopa kodanike 
aastal (2013) nendele murevaldkondadele, mis on seotud ELi kodakondsusel põhinevate 
õigustega, kuna lähtuvalt raporti valikumetoodikast kajastavad need tõeliselt seda, mis on 
ELi kodanikele oluline nende igapäevaelus siseturul;

11. palub komisjonil leida vahendeid, kuidas ühendada tulevikus aruanne ELi kodakondsuse 
kohta raportiga „Ühtne turg inimeste silme läbi”, et vältida dubleerimist ja segadust ning 
riski, et probleemid eraldatakse lahendustest.
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