
PA\896103ET.doc PE483.750v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Petitsioonikomisjon

2012/2044(INI)

15.3.2012

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: petitsioonikomisjon

Saaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Euroopa kodanike ja ettevõtete 20 peamist muret seoses ühtse turu toimimisega 
(2012/2044(INI))

Arvamuse koostaja: Simon Busuttil



PE483.750v02-00 2/3 PA\896103ET.doc

ET

PA_NonLeg



PA\896103ET.doc 3/3 PE483.750v02-00

ET

ETTEPANEKUD

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

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

2. kiidab ühtsete kontaktpunktide tegevust, mis lihtsustab ärivõimalusi puudutava teabe 
kättesaadavust liikmesriikides, koondades ühte riiklikku kontaktpunkti kõik ettevõtte 
loomiseks vajalikud formaalsused;

3. tervitab positiivset rolli, mida SOLVIT, Teie Euroopa Nõuanne, Euroopa 
ettevõtlusvõrgustik, Euroopa tarbijakeskused, kontaktikeskus Europe Direct ja Euroopa 
tööturuasutuste süsteem (EURES) mängivad lahenduste pakkumisel siseturu tegelikele 
probleemidele; palub komisjonil leida viise, kuidas parandada kooskõlastamist nende 
teenistuste vahel ja vältida jõupingutuste ja vahendite dubleerimist;

4. palub komisjonil keskenduda kodanikele ja tarbijatele ühtse otsese kontaktpunkti 
pakkumisele komisjoni esinduste abil igas liikmesriigis; on arvamusel, et ühtne otsene 
kontaktpunkt igas liikmesriigis aitaks tõeliselt muuta siseturgu kodanike, tarbijate ja 
ettevõtjate jaoks juurdepääsetavamaks;

5. võtab teadmiseks tohutu hulga petitsioone, mille parlamendi petitsioonikomisjon on 
saanud ja mis puudutavad probleeme, millega kodanikud siseturul silmitsi seisavad, 
eelkõige seoses ELi õiguse ebakorrektse ülevõtmise või rakendamisega; palub komisjonil 
lisada oma raportisse parlamendi petitsioonikomisjonile esitatud petitsioonide järeldused 
ja tulemused; rõhutab, et petitsioonide protsessi tuleks paremini kasutada, et parandada 
ELi seadusandlikku protsessi, tehes muuhulgas kodanikud teadlikumaks oma õigusest 
petitsioone esitada;

6. palub komisjonil tuvastada peamised ELi õigusaktid, mis on asjakohased iga esiletoodud 
mure korral, et pakkuda kodanikele, tarbijatele ja ettevõtjatele kasulikku teavet ja raporti 
paremat mõistmist;

7. palub komisjonil tulevastes raportites tuua esile vastavad meetmed, mille eest ta selgelt 
vastutab, nt õigel ajal ja kohaste meetmete võtmine, kui liikmesriigid pole ELi õigusakte 
nõuetele vastavalt üle võtnud, tagades ELi õiguse nõuetekohase rakendamise ja 
mittenõuetekohaste õigusaktide läbivaatamise;

8. palub komisjonil koostada tabel iga esiletoodud mure kohta, osutades, millised osalejad 
vastutavad iga tuvastatud algpõhjuse lahenduste eest;

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


