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ETTEPANEKUD

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

1. toetab komisjoni ideed algatada ühtse turu aktiga seoses kogu Euroopas üldine ja 
pragmaatiline arutelu siseturu kasulikkuse ja kulude üle ning palub komisjonil kindlustada 
siseturu eeskirjade tõhus kohaldamine, mis vähendab kodanike halduskoormust; 

2. pooldab eesmärki seada Euroopa kodanikud ühtse turu keskmesse kui põhirolli täitjad 
Euroopa majanduse taastamise edendamisel, mis taastaks usalduse ühisturu vastu; 

3. jagab arvamust, et Euroopa ühtse turu täielik toimimine peaks olema aluseks poliitilise ja 
majandusliku integratsiooni protsessi lõpuleviimisele;

4. pooldab eesmärki luua üheskoos Euroopa tasandil ühtne konkurentsivõimeline turg ning
toetab püüdlust ambitsioonikama sotsiaalse turumajanduse poole, mis suudab toime tulla 
praeguste probleemidega, loob uusi töövõimalusi ning edendab arukat rohelist ja kaasavat 
majanduskasvu, mis on nii ettevõtjate kui ka kodanike huvides;

5. väljendab heameelt komisjoni üleskutse üle liikmesriikidele vähendada ühtse turu 
direktiivide ülevõtmise puudujääki 0,5 %-ni ja esitada oma vastavustabelid koos 
ülevõtmismeetmetega;

6. kordab nõuet lühendada rikkumismenetluste kestust, mille komisjon on algatanud selleks, 
et liikmesriigid hakkaksid kinni pidama ELi õigusaktidest, aga peab äärmiselt 
kahetsusväärseks, et sellistel menetlustel ei ole otsest mõju ELi kodanikele ja elanikele, 
kes võivad olla kannatanud ELi õiguskaitse ebapiisavuse tõttu;

7. kinnitab, et liikmesriikidel on kohustus vastu võtta ja kohaldada siseturgu käsitlevaid ELi 
õigusakte ja nendega seotud Euroopa kodanike õigusi; 

8. toetab komisjoni soovi tihendada siseturgu käsitlevate õigusaktide ettevalmistamisel 
läbirääkimisi kodanikuühiskonnaga (sidusrühmad, valitsusvälised organisatsioonid, 
ametiühingud, tööandjad jne);

9. usub, et petitsiooniprotsess võib mõjuda positiivselt kodanike siseturule lähenemise 
lihtsustamisele;

10. on arvamusel, et EL peab muutma kodanike arusaama ühtsest turust, andes neile teavet ja 
aidates neil mõista selle kasulikkust;

11. kutsub komisjoni üles võtma vastu selge ja kergesti kättesaadav kodaniku harta, mis 
käsitleb õigust elada ja töötada kõikjal ELis, ning koostama mitmekeelse ja 
sihtotstarbelise teatise, mis keskendub kodanike probleemidele kogu Euroopas liikumisel, 
ostmisel või müümisel ning sotsiaalsetele, tervishoiu-, tarbijakitse- ning 
keskkonnakitsestandarditele, mida nad võivad usaldada;

12. nõuab konkreetset tegutsemist selliste ühtsete kontaktpunktide loomiseks, kust nõuandeid 
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või hüvitamist soovivad kodanikud saavad teavet õiguste kohta ELis, et Euroopa 
kodanikud oleksid teadlikud siseturu tegelikust olukorrast, ning usub, et Euroopa 
Parlament peaks seda otseselt puudutama ka oma teavitusstrateegias;

13. palub komisjonil esitada praktilisi ettepanekuid tarbijakaitse laiendamise kohta ebaausate 
kaubandustavade korral ka väikeettevõtjatele ja üksikkodanikele;

14. julgustab kasutama siseturuga seoses alternatiivseid vaidluste lahendamise mehhanisme, 
mida on võimalik kasutada ka interneti kaudu;

15. märgib SOLVITi positiivset rolli kulude vähendamises Euroopa kodanikele ja 
mitteametlikus ettevõtjate ja kodanike probleemide lahendamises seoses siseturgu 
käsitlevate õigusaktide vale kohaldamisega riigiasutuste poolt;

16. võtab erilise huviga teadmiseks kõik jõupingutused, mille eesmärk on luua kaasaegsem, 
tõhusam ja toimivam ELi transpordivõrgustik, mis vahemaade vähendamise kaudu liidab 
rohkem Euroopa kodanikke ja aitab tugevdada ühtekuuluvus- ja kodanikutunnet;

17. on seisukohal, et ELi tarbijakaitsesüsteemide ja andmekaitse parandamisega saab tagada 
tarbijate usalduse piiriüleste e-tehingute vastu;

18. rõhutab, et siseturu rakendamisel tuleb täielikult kinni pidada põhiõiguste hartas sätestatud 
liidu kodanike ja elanike õigustest.


