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Siseturu tulemustabel   

Euroopa Parlamendi 23. septembri 2008. aasta resolutsioon siseturu tulemustabeli kohta 

(2008/2056(INI)) 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse 14. veebruari 2008. aasta siseturu tulemustabelit nr 16a 

(SEK(2008)0076); 

 

–  võttes arvesse oma 4. septembri 2007. aasta resolutsiooni ühtse turu läbivaatamise 

kohta: tõkete ja ebatõhususte ületamine parema rakendamise ja jõustamise abil1; 

 

–  võttes arvesse komisjoni 20. novembri 2007. aasta teatist pealkirjaga „21. sajandi 

Euroopa ühtne turg” (KOM(2007)0724); 

 

–  võttes arvesse paremat õigusloomet käsitlevat institutsioonidevahelist kokkulepet2; 

 

 võttes arvesse komisjoni 30. jaanuari 2008. aasta teatist pealkirjaga „Parema õigusloome 

kava teine strateegiline läbivaatamine Euroopas” (KOM(2008)0032); 

 

 võttes arvesse Brüsselis 8. ja 9. märtsil 2007 kokku tulnud Euroopa Ülemkogu 

eesistujariigi järeldusi, milles kinnitati halduskoormuse vähendamise tegevuskava, 

kehtestati ELi eesmärk halduskoormust 25 % võrra vähendada ja kutsuti liikmesriike 

üles seadma võrdväärseid eesmärke riiklikul tasandil; 

 

–  võttes arvesse komisjoni 20. novembri 2007. aasta talituste töödokumenti pealkirjaga 

„Tooteturu ja valdkonna uue seiremetoodika rakendamine: esimese valdkondliku 

läbivaatamise tulemused –komisjoni teatise „21. sajandi Euroopa ühtne turg” lisa” 

(SEK(2007)1517); 

 

–  võttes arvesse komisjoni 20. novembri 2007. aasta talituste töödokumenti pealkirjaga 

„Uuendatud ühtse turu poliitika vahendid – komisjoni teatise „21. sajandi Euroopa ühtne 

turg” lisa” (SEK(2007)1518); 

 

–  võttes arvesse komisjoni 29. jaanuari 2008. aasta teatist pealkirjaga „Ühtse turu seire 

tarbija seisukohast: tarbijaturgude tulemustabel” (KOM(2008)0031); 

 

–  võttes arvesse 25. veebruari 2008. aasta nõukogu (konkurentsivõime - siseturg, tööstus 

ja teadusuuringud) järeldusi 21. sajandi Euroopa ühtse turu kohta; 

 

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 45; 

 

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A6-0272/2008), 

                                                 
1  ELT C 187 E, 24.7.2008, lk 80. 
2   ELT C 321, 31.12.2003, lk 1. 



 

A.  arvestades, et Euroopa Parlament tervitab siseturu tulemustabeli avaldamist, mis aitab 

vähendada ülevõtmisel esinevat mahajäämust; 

 

B.  arvestades, et liikmesriigid on seadusega kohustatud kõik siseturu direktiivid määratud 

tähtaja jooksul siseriiklikku õigusesse üle võtma; 

 

C.  arvestades, et tulemustabeli eesmärk on eelkõige ergutada liikmesriike tagama 

õigusaktide õigeaegset ülevõtmist; 

 

D.  arvestades, et praegune 1,2 % suurune mahajäämus jääb alla tulevasele 1,0 % suurusele 

sihteesmärgile, mille osas riigipead ja valitsusjuhid 2007. aastal kokku leppisid; 

 

E.  arvestades, et killustumisteguri suurus on 8 %, mis tähendab, et 124 direktiivi on 

vähemalt ühes liikmesriigis veel üle võtmata; 

 

F.  arvestades, et eri liikmesriikides registreeritud ülevõtmise määrad on erinevad; 

 

G.  arvestades, et direktiiv ei pruugi olla täiel määral tõhus isegi siis, kui see on kiiresti ja 

nõuetekohaselt üle võetud, eelkõige juhul, kui selle rakendamine tekitab õiguslikult 

ebakindla olukorra, mille tulemusena antakse asi Euroopa Kohtusse ja takistatakse 

siseturu sujuvat toimimist; 

 

H.  arvestades, et pooleliolevate rikkumismenetluste arv on endiselt väga suur ning et suur 

osa neist rikkumistest seondub õigusaktide ülevõtmata jätmise või ebaõige 

ülevõtmisega; 

 

I.  arvestades, et teatavate direktiivide ülevõtmisest kõrvalehoidmine või ebaõige 

ülevõtmine võib anda ebaõiglaseid eeliseid; 

 

J.  arvestades, et siseturu direktiivide rakendamine omab Lissaboni agenda ja Göteborgi 

säästva arengu tegevuskava täitmisel keskset tähtsust; 

 

K.  arvestades, et keskmiselt kulub Euroopa Kohtul rikkumismenetluse menetlemiseks üle 

20 kuu; 

 

L.  arvestades, et mõned liikmesriigid ei täida Euroopa Kohtu otsuseid rikkumiste kohta 

ning sellega kahjustatakse veelgi siseturu toimimist; 

 

M.  arvestades, et liikmesriikide halduskoormus on liiga ränk ning seda põhjustavad nii 

siseriiklikud kui ka ühenduse õigusaktid, 



 

Rakendamine – siseturu alus 

 

1.  rõhutab, et siseturu direktiivide õigeaegne rakendamine, nõuetekohane ülevõtmine ja 

kohaldamine on siseturu tulemusliku toimimise eeldus, mis mõjutab ka ELi-sisest 

konkurentsivõimet ning majanduslikku ja sotsiaalset tasakaalu; 

 

2.  rõhutab siseturu valdamise tähtsust riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil; rõhutab 

komisjoni rolli kõnealusel eesmärgil partnerluse loomisel asjaomase poliitika 

koostamise protsessis; 

 

3.  tuletab meelde, et alates 2009. aastast on ülevõtmisel esineva mahajäämuse piirnormiks 

määratud 1,0 %; nõuab liikmesriikidelt tungivalt tegutsemist selle eesmärgi täitmiseks; 

 

4.  nõuab tungivalt, et eriti suure mahajäämusega liikmesriigid võtaksid kohe vajalikke 

meetmeid ning et komisjon teeks olukorra parandamiseks nendega tihedat koostööd; 

märgib, et mõned liikmesriigid on tõestanud, et mahajäämust saab kiiresti ja oluliselt 

vähendada; 

 

5.  tuletab meelde, et nii liikmesriigid kui ka komisjon peavad suure killustumisteguri osas 

kiiresti midagi ette võtma; 

 

6.  väljendab kahetsust, et liikmesriigid lisavad mõnikord täiendavaid tingimusi direktiivide 

ülevõtmisel riiklikku õigusesse; on seisukohal, et sellise tegevusega („gold plating”) 

takistatakse siseturu efektiivset toimimist; 

 

7.  on seisukohal, et tugev ja konkurentsile avatud siseturg etendab keskset osa Euroopa 

reageerimisel globaliseerumise väljakutsetele, kuna see edendab Euroopa tööstuse 

konkurentsivõimet, stimuleerib välisinvesteeringute tulekut Euroopasse ja tagab 

tarbijaõigused Euroopas; seega tuleb komisjonil uute siseturgu puudutavate algatuste 

vastu võtmisel võtta arvesse välismõõdet; 

 

8.  tuletab meelde, et avatud ja konkurentsivõimelise siseturu jaoks on vaja paremini 

suunatud ning rangemaid vahendeid, et tõhustada võitlust võltsimise ja piraatluse vastu; 

 

9.  kutsub liikmesriike üles kehtivate juhiste ja parimate tavade abil võtma kiireid 

meetmeid siseturu direktiivide nõuetekohaseks ülevõtmiseks ja kohaldamiseks; 

mahajäämuse likvideerimiseks nõuab tungivalt täpsemate abivahendite väljatöötamist; 

 

10.  palub komisjonil kiirendada vaidluste lahendamise protsessi varases staadiumis ning 

tuua esile need rikkumised, millel on Euroopa kodanike jaoks kõige tõsisemad 

tagajärjed; samuti ergutab komisjoni koostama kokkuvõtet Euroopa Kohtusse antud 

rikkumisjuhtumitest, et anda kõnealuste õigusrikkumiste kohta üksikasjalikku teavet; 

 

11.  palub liikmesriikidel täita oma kohustused kooskõlas Euroopa Kohtu otsustega; 

 

Tulemustabeli kui poliitikakujundamise vahendi arendamine 

 

12.  on seisukohal, et kuigi tulemustabel peaks eelkõige aitama õigusakte nõuetekohaselt ja 

õigeaegselt üle võtta, võib seda edasi arendada vahendiks, mis aitab 



poliitikakujundajatel välja selgitada tõkkeid ja takistusi ning täpsemalt määratleda, kus 

on vaja uusi algatusi; kutsub komisjoni üles tulemustabelis sisalduvat teavet ja 

näidikuid, muu hulgas kvaliteeti, töötajate sotsiaalseid tingimusi ning mõju keskkonnale 

ja kliimamuutusele, laiendama ning süvendama; 

 

13.  palub komisjonil lisada tulevastesse tulemustabelitesse lihtsa sõnastusega kokkuvõtte, et 

suurendada kodanike ja teised sidusrühmade võimalusi nendega tutvuda; julgustab 

asjaomaseid ELi ja riiklikke organeid avaldama tulemustabelit oma veebilehtedel ning 

suurendama pingutusi tulemustabeli tutvustamiseks meedias; 

 

14.  kahetseb, et tulemustabelist ei nähtu, millised direktiivid on veel üle võtmata; arvab, et 

mõned direktiivid, näiteks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 

direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul1, on siseturu tulemuslikuks toimimiseks 

teistest olulisemad; palub komisjonil kaaluda küsimust näidikutest, mis peegeldavad 

paremini direktiivide suhtelist tähtsust tööstuse ja kodanike jaoks eri sektorites; on 

seisukohal, et sel eesmärgil võib olla asjakohane komisjoni teostatav mõjude hindamine; 

 

15.  tuletab meelde, et ühenduse õigusaktide kvaliteet ja nende rakendamine on siseturu 

nõuetekohase toimimise seisukohast peamise tähtsusega ja et Euroopa Kohtusse antud 

teiseste õigusaktide ebaselgete sätete ja ebaõige rakendamisega seotud asjade suur arv 

näitab ühenduse õigusaktide täpsema koostamise vajadust; kutsub seetõttu komisjoni 

üles võtta tulemustabelis kasutusele näitajad Euroopa Kohtusse antud menetluste kohta, 

mis on seotud teiseste õigusaktide kvaliteedi ja nende ebaõige kohaldamisega; 

 

16.  tervitab komisjoni kava võtta kasutusele süstemaatilisem lähenemisviis kesksete kauba- 

ja teenuseturgude toimimise jälgimisele, et avastada turutõrkeid ja edendada 

tulemuslikumaid poliitikakujundamise vahendeid; seetõttu nõuab, et tulemustabelisse 

lisataks rohkem valdkonna- ja liikmesriigipõhist teavet ning et teave oleks täpne; lisaks 

nõuab riigihangete piiriüleste aspektidega seotud näidikute lisamist; 

 

17.  palub komisjonil tagada vastavalt paremat õigusloomet käsitleva 

institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 34, et kõik komisjoni esitatavad 

direktiivide ettepanekud sisaldavad erisätteid, millega nõutakse liikmesriikidelt 

kõnealuste õigusaktide ja ülevõtmismeetmete vastastikuste seoste tabelite koostamist 

ning nende tabelite edastamist komisjonile; avaldab sellega seoses kahetsust, et 

liikmesriigid lahjendavad komisjoni ja Euroopa Parlamendi läbipaistvusega seotud 

püüdlusi, olles selle klausli vastu või tehes sellest sissejuhatava osa mittesiduva 

põhjenduse; 

 

18.  on seisukohal, et Lissaboni tegevuskava ja Göteborgi säästva arengu tegevuskava 

täitmine on poliitiline prioriteet ning rõhutab eriti nimetatud kavade täitmiseks vajalike 

direktiivide rakendamise tähtsust; kutsub nõukogu üles seadma läbivaadatavas 2010. 

aasta järgses strateegias siseturu küsimused juhtkohale; 

 

19.  tervitab komisjoni kavatsust töötada välja vahendid, mis parandavad ühtse turu poliitikat 

ja abivahendeid seeläbi, et suurendavad ühtse turu poliitika tõenduspõhisust, sihitust, 

detsentraliseeritust ja ligipääsetavust ning muudavad selle paremini edastatavaks; 

 

                                                 
1   ELT L 376, 27.12.2006, lk 36. 



20.  palub komisjonil valdkonnauuringute, ettevõtlusuuringute, tarbijauuringute või muude 

meetodite abil hinnata õigusaktide rakendamise ühtsust ja kvaliteeti liikmesriikides, et 

tagada õigustiku tõhus toimimine; 

21.  rõhutab asjaolu, et hilinenud ja ebaõige rakendamine ei lase tarbijatel ja ettevõtjatel 

kasutada oma õigusi, kahjustab Euroopa majandust ning õõnestab usaldust ühtse turu 

vastu; palub komisjonil välja töötada näidikud kodanikele ja tööstusele hilinenud ja 

ebaõigest ülevõtmisest põhjustatud kulude mõõtmiseks ja palub komisjonil ka välja 

töötada näidikud, mis kajastaksid ülevõtmise tulemuslikkuse ja liikmesriikide tuvastatud 

rikkumismenetluste vahelist suhet; 

 

22.  tervitab komisjoni kavatsust esitada parema õigusloomega seotud täiendavaid algatusi, 

eelkõige mõju hindamise parandamise ja halduskoormuse vähendamise kaudu, kuna ka 

nende tegevustega aidatakse kaasa siseturu efektiivsemale toimimisele; on arvamusel, et 

kõnealused küsimused on omavahel seotud ja neid tuleb käsitleda kooskõlastatult; 

 

23.  tervitab eesmärki vähendada ELi halduskoormust 2012. aastaks 25 % võrra; kutsub 

liikmesriike üles võtma meetmeid nimetatud eesmärgi saavutamiseks; on seisukohal, et 

tulemustabeliga tuleks mõõta sellega seotud pingutusi ja edusamme riiklikul ja 

ühenduse tasandil; palub seetõttu komisjonil lisada tulemustabelisse selle kohta vastav 

peatükk; 

 

24.  avaldab kahetsust, et kodanikud seisavad endiselt silmitsi mitmete takistustega seoses 

vaba liikumisega siseturul; märgib sellega seoses, et 15 % 2007. aastal käsitletud 

SOLVITi juhtudest olid seotud isikute vaba liikumisega ja ELi kodakondsusega; kutsub 

seetõttu liikmesriike ja komisjoni üles suurendama pingutusi isikute vaba liikumise 

tagamiseks; kutsub ennekõike liikmesriike üles looma tervikteenust pakkuvad 

teeninduspunktid, kus abistatakse inimesi kõigis siseturul liikumisega seotud õiguslikes 

ja praktilistes küsimustes; lisaks palub komisjonil töötada tulemustabelisse lisamiseks 

välja näidikud, millega mõõdetakse isikute vaba liikumisega seotud takistusi; 

 

25.  kordab veel kord, et eesmärk on siseturu õigusaktide parem toimimine; on seisukohal, et 

parem rakendamine sõltub ka haldusasutuste tegeliku koostöö ja partnerluse arengust; 

kutsub liikmesriike ja komisjoni üles edasi arendama parimate tavade vahetamise 

süsteeme; rõhutab, et kohalike, piirkondlike ja riiklike asutuste arvukuse tõttu on vaja 

aktiivselt toetada ja edendada halduskoostööd ning lihtsustamist; juhib tähelepanu 

sellele, et siseturu infosüsteem võib sel eesmärgil olulist osa etendada; 

 

26.  kutsub liikmesriike üles looma riiklikud siseturuga seotud keskused, et edendada 

koordineerimist, lihtsustamist ja suurendada nende siseturu toimimisele suunatud 

pingutuste poliitilist nähtavust; rõhutab, et kõnealused keskused tuleks paigutada 

olemasolevatesse üksustesse, näiteks liikmesriikide ühtsetesse kontaktpunktidesse; 

nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid paremad praktilised teadmised ELi õigusest 

riigiasutuste kõigil tasanditel, et tagada olukord, kus kodanikud ja ettevõtted ei kannata 

eeskirjade puuduliku mõistmise tõttu ebavajaliku koormuse ja takistuste all; 

 

27.  tervitab komisjoni tegevust rakendamisprotsessis liikmesriikidega partnerlussuhete 

loomiseks töörühmade, valdkonnapõhiste võrgustike, liikmesriikide ekspertidega 

korraldatavate kohtumiste ja rakendamissuuniste kaudu; usub, et komisjoni töö 

direktiivi 2006/123/EÜ rakendamisel kujuneb edulooks, mida tuleks tulevikus korrata; 

rõhutab, et parlamenti tuleks rakendamisprotsessidest pidevalt teavitada; 



 

28.  juhib tähelepanu sellele, et rakendamisraskusi õnnestub tihtipeale avastada SOLVIT-

võrgustiku kaudu; täheldab murega, et SOLVITi keskused on tihtipeale personaliga 

puudulikult varustatud ning et ühe juhtumi keskmine menetlusaeg on üle 10 nädala; 

palub liikmesriikidel tagada SOLVITi keskuste nõuetekohane personaliga varustamine 

ning liikmesriikidel ja komisjonil suurendada haldustõhusust, et menetlusaegu oluliselt 

lühendada; kutsub lisaks liikmesriike üles tegema suuremaid pingutusi SOLVIT-

võrgustiku teenuste edendamisel sobilike teabekanalite kaudu, et parandada kodanike ja 

ettevõtete teadlikkust SOLVITi teemal; 

 

29.  tervitab komisjoni kavatsust parandada ettevõtete ja kodanike esitatavate päringute ja 

kaebuste filtreerimist SOLVITi ja teiste siseturu abiteenuste kaudu, et kindlustada nende 

viivitamatu suunamine õige haldusorgani poole, olenemata sellest, millise võrgustiku 

kaudu need päringud või kaebused esitati; rõhutab, et SOLVITiga seotud kogemused 

tuleks kaasata poliitika koostamisse riiklikul ja ELi tasandil, tehes vajadusel 

struktuurilisi või regulatiivseid muudatusi; 

 

30.  kutsub komisjoni koostöös parlamendi ja nõukogu eesistujariigiga korraldama igal 

aastal siseturu foorumit liikmesriikide ja teiste sidusrühmade osavõtul, et selgemini 

pühenduda õigusaktide nõuetekohasele ja õigeaegsele rakendamisele ning luua 

keskkond võrdlusnäitajate analüüsimiseks ja parimate tavade vahetamiseks; 

 

31.  kutsub nõukogu üles rohkem tähtsustama siseturuga seotud küsimusi, luues selleks 

otstarbeks kas eraldi nõukogu koosseisu või seades need ülimaks prioriteediks 

olemasolevas konkurentsiküsimustega tegelevas nõukogus; 

 

32.  tuletab meelde oma eespool nimetatud resolutsiooni ühtse turu läbivaatamise kohta, 

milles nõuti komisjonilt „siseturu testi” koostamist; kutsub komisjoni üles võtma 

meetmeid sellise testi sisseviimiseks; 

 

Siseturg ja tarbijaturgude tulemustabelid 

 

33.  on seisukohal, et nii siseturu tulemustabel kui ka tarbijaturgude tulemustabelid aitavad 

mõlemad siseturgu kodanike ja tarbijate huvides täiustada; 

 

34.  tervitab komisjoni kavatsust parema teabevahetusega siseturu tagamiseks ning on 

seisukohal, et mõlemad tulemustabelid on olulised sammud selles suunas; 

 

35.  rõhutab, et kuigi need tulemustabelid on omavahel seotud ja nende ühtse 

edasiarendamise edendamine on oluline, on need suunatud erinevatele adressaatidele, 

mistõttu peavad toimima eraldi ja kasutama erinevaid näidikute kogumeid; 

 

36.  on seisukohal, et mõlema tulemustabeli kohandamiseks siseturul toimuvate muutustega 

tuleb korrapäraselt läbi vaadata nende vahelised seosed ja kasutatavad näidikud; 

 

° 

 

°  ° 

 

37. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 



ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 


