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Euroopa Ülemkogu juunis toimunud kohtumisel riigipeade ja valitsusjuhtide sõlmitud 
majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkulepe on lahutamatu osa Euroopa Liidu vastusest 
majandus- ja finantskriisile. Kokkulepe täiendab ja kindlustab jõupingutusi finantsstabiilsuse 
taastamiseks ning majandus- ja rahaliidu tugevdamiseks. Tänane sihikindel tegutsemine 
eesmärgiga tagada majanduskasv ja luua töökohti ning taaselavdada Euroopa majandust 
tasub end ära järgmiste aastakümnete jooksul. 
Komisjon on esitanud hulga majanduskasvu soodustavaid ettepanekuid, mis moodustavad 
osa majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppest, ning ta teeb Euroopa Parlamendi ja 
nõukoguga koostööd, et tagada nende kiire vastuvõtmine ja rakendamine kindlustamaks 
soovitud majandustulemused võimalikult kiiresti. 

Alates juunist on tehtud lootustandvaid edusamme majanduskasvu ja töökohtade loomise 
kokkuleppe teatavates valdkondades: näiteks suurendatakse Euroopa Investeerimispanga 
kapitali ja projektivõlakirjade katseetapis on saavutatud edu. Muude valdkondade tulemused 
valmistavad siiski pettumust ning nii riigipeade ja valitsusjuhtide kui ka Euroopa Parlamendi 
tugev poliitiline tahe ei ole veel viinud tõhusama tegutsemiseni, millel oleksid konkreetsed 
tulemused. 
Käesolevas aruandes ja selle lisas tehakse kokkuvõte edusammudest ning juhitakse 
tähelepanu valdkondadele, kus tuleks jõupingutusi suurendada, et aktiivselt edendada 
majanduskasvu võimalusi. 

Strateegia „Euroopa 2020” rakendamise edendamine:  
Euroopa majanduse reformimise ja moderniseerimise prioriteetide suhtes valitseb 
laialdane üksmeel. Nõukogu on 2012. aasta riigipõhised soovitused vastu võtnud. Nüüd 
tuleb nende soovituste elluviimiseks otsusekindlalt tegutseda riigi tasandil. Euroopa 
majanduse juhtimise uus süsteem on osutunud tõhusaks, kuid ei ole veel lõpuni välja 
arendatud: peamiseks ülesandeks jääb kokkuleppele jõudmine kahe seadusandliku 
ettepaneku paketis, et veelgi tugevdada eelarve koordineerimist euroalal. Edusammud 
komisjoni esitatud pangandusliidu ettepanekute alal ning majandus- ja rahaliitu käsitlev 
pikemaajaline töö aitavad taastada usaldust majanduse vastu ja luua majanduskasvuks 
õiged tingimused. 

Ühtse turu süvendamine:  
Ühtse turu suurt potentsiaali majanduskasvu mootorina ei ole veel täielikult ära 
kasutatud. Edusammud esimese ühtse turu akti peamiste meetmete valdkonnas on olnud 
ebaühtlased. Hiljuti toimunud standardimisalaste õigusaktide vastuvõtmine on teretulnud 
samm. Kaasseadusandjad peaksid seadma endale eesmärgiks võtta veel enne aasta 
lõppu vastu olulised ettepanekud, mis käsitlevad ühtset patenti, riskikapitali, sotsiaalseid 
investeerimisfonde, raamatupidamist ja vaidluste kohtuvälist lahendamist, ning 
kiirendama tööd muudes tähtsates valdkondades, nagu riigihanked, kutsekvalifikatsioon, 
töötajate lähetamine, energia maksustamine ja e-allkiri, sest seal ei ole oodatud edu veel 
saavutatud. Komisjon tegi hiljuti ettepaneku uute, täiendavate majanduskasvu 
soodustavate meetmete kohta teises ühtse turu aktis. Komisjon on samuti kiirendanud 
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meetmeid teenuste direktiivi rakendamiseks, äriühingu struktuuri või kapitaliga seotud 
ebaseaduslike piirangute kõrvaldamiseks ja reguleeritud kutsealadele juurdepääsu 
lihtsustamiseks. Liikmesriike kutsutakse üles sellesisulises töös aktiivselt osalema. 

Euroopa ühendamine: 
Oleme kokku leppinud ambitsioonikad, kuid saavutatavad eesmärgid digitaalse ühtse 
turu ja energia siseturu loomise lõpuleviimiseks. Praegu tehtavatest otsustest ja 
võetavatest meetmetest sõltub, kas need eesmärgid saavutatakse. Komisjon kavatseb 
varsti koostada tegevuskava, milles esitatakse üksikasjalik ülevaade sellest, mida iga 
liikmesriik peab tegema, et oleks võimalik lõpule viia energia siseturu loomine. Kõnealuse 
tegevuskava aluseks on energiatõhusust käsitlevad direktiivid, mis hiljuti vastu võeti. 
Lisaks sellele juhitakse enne aasta lõppu avaldatavas digitaalarengu tegevuskava 
vahearuandes tähelepanu olemasolevatele puudustele ja lahendamist vajavatele 
probleemidele. Olulise panuse annavad ka õiguste kollektiivset haldamist käsitleva 
komisjoni ettepaneku arutamise kiirendamine ning tõhusam töö eelseisvate algatustega, 
mis käsitlevad autoriõigust ja audiovisuaalteenuseid. Euroopa Ühendamise Rahastut 
käsitlev ulatuslik kokkulepe oleks selge signaal kavatsusest teha vajalikud investeeringud 
energia, digitaalsesse ja transpordi taristusse. 

Majanduskasvuks sobiva õigusraamistiku loomine: 
Komisjon kavatseb esitada veel 2012. aastal aruande oluliste edusammude kohta, mis on 
tehtud seoses aruka reguleerimisega, ning näeb ette, et regulatiivset koormust tuleb nii 
ELi kui ka liikmesriikide tasandil veelgi vähendada. 2013. aasta alguses esitab komisjon 
esimese eduaruande ja tulemustabeli käimasolevate meetmete kohta, et kohandada ELi 
õigusakte VKEde ja mikroettevõtjate vajadustega. 

Innovatiivse liidu loomine: 
Innovatsioon on tulevase majanduskasvu ja konkurentsivõime võti. Komisjon on näinud 
ette meetmed Euroopa teadusruumi tugevdamiseks ja tutvustanud progressi 
võimaldavaid tehnoloogiaid käsitlevat põhjalikku strateegiat. Kokkulepe raamprogrammi 
Horisont 2020 ja ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate programmi rahastamiseks järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames 
annab olulise tõuke teadustöötajate ja VKEde tegevusele. Komisjoni hiljutises ELi 
tööstuspoliitika ülevaates kavandatud meetmed aitavad ELil säilitada oma juhtpositsiooni 
tehnoloogia vallas ja lihtsustada investeerimist uutesse tehnoloogiatesse juba varajases 
etapis. 

Investeerimine majanduskasvu: 
Majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppe kohasel 120 miljardi euro suurusel 
rahastamispaketil on suurepärased võimalused hoogustada majanduskasvu ja erasektori 
täiendavaid investeeringuid. Euroopa Investeerimispanga kapitali suurendamises on 
saavutatud kokkulepe: 90% tehakse kättesaadavaks hiljemalt 2013. aasta märtsis. EIP 
laenuprogramm 2013. aastaks peegeldab suurenenud laenuandmisvõimet. Esimesed ELi 
projektivõlakirjad emiteeritakse lähikuudel pärast seda, kui komisjon ja EIP on 
allkirjastanud koostöölepingu oktoobri lõpus. EIP nõukogu on hulga projekte juba heaks 
kiitnud. Komisjon jätkab liikmesriikidega koostööd, et kavandada ümber ELi 
struktuurifondide vahendid ja kiirendada nende eraldamist majanduskasvu toetamiseks. 
Käesoleval aastal langetatavad otsused 2013. aasta eelarve ja järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta on majanduskasvu ja konkurentsivõime vallas tehtavate ühiste 
jõupingutuste proovikiviks. Komisjonil ei ole piisavalt maksete assigneeringuid, et 
rahuldada maksetaotlused, mida liikmesriigid praegu esitavad. Tegemist on õiguslike 
kohustustega, mis tuleb täita, ning maksete tegemisega viivitamine ei aita taastada 
majanduskasvu ega usaldust meie majanduse vastu. 
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Majanduskasvu toetav maksupoliitika: 
Komisjon on esitanud hulga ettepanekuid, mis käsitlevad näiteks hoiuste intresside 
maksustamise direktiivi läbivaatamist, ettevõtte tulumaksu ühtset konsolideeritud 
maksustamisbaasi, energia maksustamist ja läbirääkimisvolitusi läbirääkimiste 
pidamiseks kolmandate riikidega, et sõlmida nendega hoiuste intresside maksustamist 
käsitlevad lepingud. Ettepanekute vastuvõtmine aitab suurendada valitsemissektori 
tulusid ning luua võimalusi majanduskasvu edendamiseks ja annavad panuse eelarve 
konsolideerimisse. Nõukogus ja parlamendis ei ole seni siiski saavutatud vajalikku edu. 
Komisjon kutsub üles keskenduma veelgi tõsisemalt edu saavutamisele kõnealuses 
valdkonnas, muu hulgas rakendades maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise 
vastase võitluse tegevuskava, mis sisaldab maksuparadiise käsitlevat algatust, mis on 
kavas vastu võtta veel käesoleval aastal. Komisjon esitab asjaomase otsuse ettepaneku 
kohe, kui tihendatud koostöö raames on täidetud finantstehingute maksu vastuvõtmise 
miinimumnõuded. 

Töökohtade loomine ja tõeline Euroopa tööjõuturg: 
Liikmesriigid peavad jätkama suurest tööpuudusest ja demograafilistest muudatustest 
tulenevate majanduslike ja sotsiaalsete probleemide lahendamist. Eeldused edu 
saavutamiseks on olemas – nüüd on vaja rakendada konkreetsed meetmed. Komisjon on 
käivitanud põhjaliku tööhõivepaketi, milles nähakse ette peamised meetmed, et toetada 
töökohtade loomist, taastada tööturu dünaamika ja edendada ELi juhtimist. Komisjon 
pooldab pensioniõiguste ülekantavuse alal tehtava töö kiirendamist. Euroopa tasandil on 
käimas Euroopa tööturuasutuste võrgustiku (EURES) reform eesmärgiga muuta võrgustik 
tõeliseks töö- ja töötajate otsimise vahendiks. Komisjonil on lähiajal kavas esitada teatis 
haridussüsteemi ümberkorraldamise kohta ning noorte tööhõive pakett, mille aluseks on 
noortele pakutavate võimaluste algatus ja mis sisaldab ettepanekuid noortetagatise 
kohta. Kiirendada tuleks tööd komisjoni ettepaneku alal lähetatud töötajate õiguste 
kohta. 

Kaubandusvõimaluste parem kasutamine: 
Paljude rahvusvaheliste partneritega peetavate kaubandusläbirääkimiste alal on 
saavutatud edu. Alla on kirjutatud lepingud Peruu ja Kolumbiaga ning on tõenäoline, et 
käesoleva aasta lõpuks vormistatakse lõplikult lepingud Singapuri ja Kanadaga. Komisjon 
on teinud ettepaneku läbirääkimisjuhiste kohta läbirääkimiste alustamiseks Jaapaniga. 
Jätkuvad läbirääkimised Indiaga, kuid need vajavad uut hoogu. Samuti tuleks kiirendada 
tööd seoses komisjoni ettepanekutega pääsu kohta kolmandate riikide riigihanketurule. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kõikides nimetatud valdkondades nõuab majanduskasvu ja töökohtade loomise 
kokkuleppe õnnestumise tagamine Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide 
vankumatut partnerlust. Euroopa Komisjon täidab ka edaspidi täiel määral oma 
kohustusi ning kutsub: 

 Euroopa Ülemkogu kinnitama, et majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppe 
kõikides valdkondades on kiiresti vaja saavutada tulemusi;  

 liikmesriike jätkama julgelt ja sihikindlalt jõupingutusi reformide elluviimiseks 
kooskõlas 2012. aasta juulis kokku lepitud riigipõhiste soovitustega ning  

 Euroopa Parlamenti ja nõukogu kiiremini vastu võtma ettepanekuid, millel on kõige 
suurem majanduskasvu edendamise potentsiaal. 

 



Majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppe rakendamine: 
Liikmesriikide tasandil võetavad meetmed 
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STRATEEGIA „EUROOPA 2020” RAKENDAMISE EDENDAMINE 

 
  

Senised edusammud 
 

 
Edasised sammud 

Strateegia 
„Euroopa 2020” 

Mais esitas komisjon riigipõhised soovitused, Euroopa 
Ülemkogu kiitis need juunis heaks ja juulis võttis 
nõukogu need vastu. 

Soovituste rakendamine liikmesriikides käib ning seda tehakse 
reformikavade ja 2013. aasta eelarve ettevalmistuste kaudu. 

Novembris võtab komisjon vastu 2013. aasta majanduskasvu 
analüüsi  

  

Uued majanduse 
juhtimise ja 
vastastikuse surve 
vahendid 

2011. aasta detsembris jõustusid uued majanduse 
juhtimise eeskirjad ja 2012. aasta jaanuaris hakati neid 
kohaldama.  

Komisjon esitas kõigepealt häiremehhanismi aruande ja 
seejärel põhjaliku analüüsi 12 liikmesriigi kohta. 
Riigipõhistes soovitustes anti nõu selle kohta, kuidas 
tasakaalustamatusega seotud probleeme lahendada. 

Neid uusi eeskirju kohaldatakse ka 2013. aasta Euroopa 
semestri raames.  
 
 

 
Soovituste rakendamine liikmesriikides käib. 2013. aasta 
häiremehhanismi aruanne esitatakse novembris koos 
majanduskasvu analüüsiga. 

 

Teise majanduse 
juhtimise paketi 
määrused 

2011. aasta novembris tegi komisjon ettepaneku võtta 
vastu kaks määrust („kakspakk”) euroalasse kuuluvate 
liikmesriikide eelarve järelevalve ja koordineerimise 
tugevdamiseks. 

Määruste üle käiva kolmepoolse arutelu käigus tuleks jõuda 
kiiresti kokkuleppele. 

 



Majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppe rakendamine: 
Euroopa poliitikavaldkondade panus majanduskasvu ja tööhõivesse 
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ÜHTSE TURU SÜVENDAMINE 

 
  

Senised edusammud 
 

 
Edasised sammud 

Ühtse turu akt I 
 

Komisjon on teinud ettepanekud kõigi kaheteistkümne 
vahendi kohta, mida ühtse turu akt I hõlmab: 
 
Euroopa standardimissüsteem 
 
Ühtne patendikaitse 
Riskikapitalifondid 
Vastutustundlikud investeerimisfondid 
Raamatupidamisalaste direktiivide lihtsustamine 
Alternatiivne vaidluste lahendamise kord 
Üleeuroopalise energiavõrgu suunised 
 
Energiatoodete maksustamist käsitlev direktiiv 
Kutsekvalifikatsioonid 
Riigihanked 
Töötajate lähetamine 
E-allkiri 
Üleeuroopalise transpordivõrgu ja 
telekommunikatsioonialased suunised 

 
 
 
Võeti vastu 2012. aasta oktoobris. 
 
Kokkuleppe on võimalik saavutada 2012. aasta lõpuks. 
 
 
 
 
 
 
Seadusandlik menetlus on ajakavast maas ja seda tuleks 
kiirendada. 
 

Ühtse turu akt II 
 

2012. aasta oktoobris esitas komisjon ühtse turu akti II, 
milles osutatakse veel kaheteistkümnele majanduskasvu 
edendavale põhimeetmele. 

Komisjon teeb meetmete kohta ettepanekud 2013. aasta 
kevadeks, et need saaks 2014. aasta kevadeks vastu võtta. 
 

ühtse turu juhtimine 
 

Juunis esitas komisjon teatise ühtse turu juhtimise 
kohta. 
 

Praegu võetakse järelmeetmeid õigusaktide ülevõtmise 
kiirendamiseks, nende rakendamise parandamiseks ja 
jälgimiseks ning parandusmeetmete kehtestamiseks. 

Teenuste direktiiv Juunis esitas komisjon teatise teenuste direktiivi 
rakendamise kohta. 
 

Järelmeetmed direktiivi rakendamiseks jätkuvad, hõlmates 
rikkumismenetlusi, vastastikust hindamist ja hea tava 
vahetamist. 



Majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppe rakendamine: 
Euroopa poliitikavaldkondade panus majanduskasvu ja tööhõivesse 
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DIGITAALSE ÜHTSE TURU LOOMINE 

 
  

Senised edusammud 
 

 
Edasised sammud 

Digitaalarengu 
tegevuskava 
juhtalgatus 
 

Digitaalarengu tegevuskava rakendamisel on tehtud 
edusamme, sealhulgas õiguste kollektiivset haldamist ja 
Euroopa raadiospektripoliitikat käsitlevate ettepanekute 
näol. 

Enne aasta lõppu esitab komisjon vahearuande, milles osutatakse 
Euroopa ja liikmesriikide tasandil veel vajatavatele meetmetele. 
 

E-allkiri ja e-
identimine 
 

2012. aasta juunis esitas komisjon selleteemalise teatise. Seadusandlik menetlus on ajakavast maas ja seda tuleks 
kiirendada. 

Autoriõiguse 
korra 
ajakohastamine 
 

2012. aasta oktoobris võeti vastu orbteoste direktiiv. 
Lisaks on komisjon teinud ettepanekud õiguste kollektiivse 
haldamise kohta. 2011. aastal käsitleti rohelises raamatus 
audiovisuaalteoste levitamist internetis. 
 

Õiguste kollektiivse haldamisega seotud seadusandlikku 
menetlust tuleks kiirendada. 2012. aasta lõpuks esitab komisjon 
rohelise raamatu järelmeetmed. 
 

E-arved  E-arved on üks ühtse turu akti II põhimeetmetest. 
 

2013. aasta kevadeks esitab komisjon selleteemalise ettepaneku. 

Investeerimine 
digitaaltaristuss
e / 
lairibavõrkudes
se 
 
 
 
 
 
 

Juunis alustati avalikku konsulteerimist lairibavõrkude 
riikliku rahastamise suuniste läbivaatamise teemal.  
 
 
 
 
Komisjon valmistab ette regulatiivseid juhiseid 
lairibavõrkudele juurdepääsu kohta. 
 
 
Järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames esitas 
komisjon ettepanekud Euroopa ühendamise rahastu kohta, 
mille eesmärk on toetada investeeringuid Euroopale ühist 
huvi pakkuvate põhivaldkondadega seotud võrkudesse ja 
digitaalteenuse taristutesse. 

Komisjon esitab lairibavõrkude riikliku rahastamise läbivaadatud 
suunised lähikuudel. Nagu teatatud ühtse turu aktis II, esitab 
komisjon kiire lairibaühenduse kasutuselevõtu kulude 
vähendamist käsitleva seadusandliku ettepaneku 2013. aasta 
alguses.  
 
2013. aastal esitab komisjon ettepanekud juurdepääsuvõrgu 
reguleeritud hulgihindade kuluarvestuse metoodika ja 
diskrimineerimise vältimise kohta, et edendada kogu Euroopas 
võrdset juurdepääsu ning õigusraamistiku ühtsust ja stabiilsust. 
 
2012. aastal tuleks leppida kokku ulatuslike vahendite 
eraldamises Euroopa ühendamise rahastule. 
 



Majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppe rakendamine: 
Euroopa poliitikavaldkondade panus majanduskasvu ja tööhõivesse 
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MAJANDUSKASVU SOODUSTAVA ÕIGUSRAAMISTIKU LOOMINE 

 
  

Senised edusammud 
 

 
Edasised sammud 

Arukas reguleerimine 

 

Halduskoormuse vähendamine nii ELi kui ka liikmesriikide 
tasandil on endiselt komisjoni jaoks esmatähtis ülesanne. 
Sellel on ka keskne koht aruka reguleerimise tegevuskavas, 
mida kirjeldatakse 2010. aasta teatises „Arukas 
reguleerimine Euroopa Liidus”.  
 

2012. aasta lõpus esitab komisjon teatise, et võtta 
kokku 2010. aasta teatises sätestatud meetmete ja 
eesmärkide täitmisel tehtud edusammud ja seada sihte 
tulevikuks.  
 

Halduskoormus 

 

Kui komisjoni välja pakutud meetmed heaks kiidetakse, 
peaksid need võimaldama kärpida halduskoormust 30 %.  
 

Komisjon kutsub parlamenti ja nõukogu ülejäänud 
meetmed kiiresti vastu võtma, et vähendada 
halduskoormust veel 5,5 % lisaks esialgu eesmärgiks 
võetud 25 %-le.  
 

Peagi ilmuvas teatises annab komisjon aru avaliku 
konsulteerimise poliitika läbivaatamisest ja 
halduskoormuse vähendamise kava lõplikest 
tulemustest. 

 

VKEd ja mikroettevõtted 

 

 

 

Komisjon on algatanud konsulteerimise, et teha kindlaks 
10 VKEdele kõige koormavamalt mõjuvat õigusakti ja esitada 
ettepanekud nende lihtsustamiseks.  

2013. aasta alguses avaldab komisjon aruande VKEde ja 
mikroettevõtete halduskoormuse vähendamise poliitika 
edusammude kohta, sealhulgas mikroettevõtetele ette 
nähtud erandeid ja lihtsustatud menetlusi käsitleva 
tulemustabeli.  



Majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppe rakendamine: 
Euroopa poliitikavaldkondade panus majanduskasvu ja tööhõivesse 
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ENERGIA SISETURU VÄLJAKUJUNDAMINE 

 
  

Senised edusammud 
 

 
Edasised sammud 

Energia siseturu 
väljakujundamine 

 

Praegu tehakse tööd selleks, et teha kindlaks tõkked, mis 
takistavad energia siseturu väljakujundamist 2014. aastaks. 

 

Novembris avaldab komisjon põhjaliku aruande energia 
siseturu toimimise kohta, pöörates Euroopa Ülemkogu 
soovi kohaselt eritähelepanu peamistele tõketele, mis 
takistavad selle väljakujundamist 2014. aastaks. Ühtlasi 
analüüsitakse avaldatavas teatises eraldi iga riigi 
olukorda ja esitatakse konkreetsete tähtaegadega 
tegevuskava. 
 

Investeerimine 
energiataristusse 

 

Järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames esitas 
komisjon ettepanekud Euroopa ühendamise rahastu kohta, 
mille eesmärk on toetada investeeringuid Euroopale ühist 
huvi pakkuvatesse põhilistesse energiataristutesse. 

 

2012. aasta lõpuks tuleks leppida kokku ulatuslike 
vahendite eraldamises Euroopa ühendamise rahastule. 

 

Energiatõhusus Energiatõhususe direktiivid võeti vastu 2012. aasta juunis ja 
jõustuvad 2012. aasta detsembris.  
 

Liikmesriigid kehtestavad oma eesmärgid 30. aprilliks 
2013 ja esitavad esimesed aruanded 
energiatõhususkavade rakendamise kohta 2013. aasta 
lõpuks. 
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INVESTEERIMINE MAJANDUSKASVU 

  
Senised edusammud 

 

 
Edasised sammud 

EIP kapitali 
suurendamine  
 

Otsuse kapitali suurendamise kohta 10 miljardi euro võrra 
langetab EIP nõukogu 2012. aasta lõpuks.  
 

EIP 2013. aasta laenuprogrammis võetakse arvesse 
laenuandmisvõime suurenemist ligikaudu 60 miljardi 
euro võrra, seda muu hulgas uue majanduskasvu ja 
tööhõive rahastu kaudu. EIP elavdab pakutavat tehnilist 
ja finantsnõustamist, et aidata kaasa projektide 
elluviimisele ning väljamaksete ja reaalinvesteeringute 
tegemise kiirendamisele.  

Projektivõlakirjade 
katseprojekt 
 

2012. aastal anti luba 100 miljoni euro suunamiseks 
transpordivaldkonna projektivõlakirjadesse, mille 
investeeringute genereerimise potentsiaal on 1,5–2 miljardit 
eurot. EIP valmistas projekti ette. 
 

Komisjoni ja EIP koostöölepingule kirjutatakse alla 
oktoobri lõpuks. Esimesed projektivõlakirjad 
emiteeritakse peatselt pärast seda. 2013. aastal 
võetakse kasutusele veel 130 miljonit eurot (100 
miljonit transpordi, 20 miljonit IKT ja 10 miljonit 
energiavaldkonnas). 

ELi struktuurifondide 
ümberkujundamine ja 
kasutamise kiirendamine 
 

Komisjon teeb koostööd liikmesriikidega, et struktuurifondid 
ümber kujundada, toetamaks majanduskasvu ja tööhõive 
alaseid prioriteete ning kiirendamaks fondidest tehtavaid 
väljamakseid. 

Liikmesriigid otsivad lisavõimalusi ELi struktuurifondide 
ümberkujundamiseks ja kasutuselevõtuks 
majanduskasvu toetamise nimel. 
 

2013. aasta eelarve 
 

ELi 2013. aasta eelarvet käsitlevates komisjoni ettepanekutes 
keskendutakse majanduskasvu soodustavate investeeringute 
tegemisele 2013. aastal.  
 

Rahastamispaketi edukas rakendamine nõuab piisavat 
toetust ELi 2013. aasta eelarvest, milles nõukogu ja 
parlament lepivad kokku novembris. 
 

Eraldatavaid vahendeid kasutatakse prioriteetse taristu 
(50 %), teadusuuringute, innovatsiooni, VKEde ja IT-
teenuste (25 %) ning tööturu, inimkapitali ja sotsiaalse 
kaasamise meetmete (25 %) toetamiseks. 

Mitmeaastane 
finantsraamistik 2014–
2020 

2014.–2020. aasta mitmeaastast finantsraamistikku 
käsitlevates komisjoni ettepanekutes keskendutakse 
majanduskasvule ning suurem fookus on tulemustel ja ELi-
poolsel lisaväärtusel. 

2012. aasta lõpuks on vaja sõlmida ambitsioonikas 
leping majanduskasvu edendavate programmide 
toetusmäära osas. 
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INNOVATIIVSE LIIDU EDENDAMINE 

 
  

Senised edusammud 
 

 
Edasised sammud 

Euroopa teadusruumi 
tugevdamine 
 

2012. aasta juulis võttis komisjon vastu teatise „Euroopa 
teadusruumi partnerluse tugevdamine tipptaseme ja kasvu 
saavutamiseks”.  
 

Liikmesriigid võtavad koos peamiste sidusrühmadega 
meetmeid investeeringute ja riikliku konkurentsivõime 
edendamiseks, täiustavad teadustaristute kaudu 
rahvusvahelist koostööd, toetavad teadlaste liikuvust, 
pöörates seejuures tähelepanu soolistele küsimustele, 
ning parandavad juurdepääsu teadusalastele 
teadmistele. 
 

Investeerimine 
teadusesse ja 
innovatsiooni 
 

2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku raames 
on komisjon teinud ettepaneku programmi „Horisont 2020” 
ning ettevõtete konkurentsivõime ja VKEde programmi kohta, 
et toetada teadust riiklikult, võimendada erainvesteeringuid 
ja hõlbustada VKEde juurdepääsu rahastamisele. 
 

2012. aasta lõpuks tuleks leppida kokku ulatuslike 
vahendite eraldamises mõlemale nimetatud 
programmile. 
 

Progressi võimaldavad 
tehnoloogiad 
 

2012. aasta juunis esitas komisjon progressi võimaldavate 
tehnoloogiate strateegia. 
 

Strateegia rakendamiseks on vaja nii komisjoni kui ka 
liikmesriikide olulisi jõupingutusi. Luuakse 
kõrgetasemeline eksperdirühm. 

Tööstuspoliitika 
ajakohastamine 

 

2012. aasta oktoobris võttis komisjon vastu teatise ELi 
tööstuspoliitika läbivaatamise kohta, et aidata ELi 
tööstusharudel säilitada oma tehnoloogiline edumaa ja 
hõlbustada investeeringute tegemist uute tehnoloogiate 
kasutuselevõtu ja leviku varajastes etappides.  

Teatises nimetatud algatusi rakendatakse viivitamata, 
kasutades selleks muu hulgas prioriteetsete 
tegevussuundade töörühmi. 

Ühtne patendikaitse Komisjoni ettepanekud ühtset patendikaitset käsitleva 
õigusakti kohta on nõukogus ja parlamendis läbivaatamisel. 

 

Selleks et 2014. aasta kevadeks oleks võimalik 
registreerida esimene ühtne patent, tuleks nõukogul ja 
parlamendil jõuda kokkuleppele 2012. aasta lõpuks. 
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MAJANDUSKASVU TOETATAV MAKSUPOLIITIKA 

  
Senised edusammud 

 

 
Edasised sammud 

Hoiuste maksustamine 
 

Komisjon esitas vastavalt 2008. aasta novembris ja 2011. 
aasta juulis hoiuste intresside maksustamise direktiivi 
muutmise ning ELi ja kolmandate riikide vaheliste 
maksustamisalaste lepingute muutmise volituste 
ettepanekud. 
 

Seadusandlik menetlus on ajakavast maas ja seda 
tuleks kiirendada. 
 

Energia maksustamine 
 

Komisjon esitas 2011. aasta aprillis energia maksustamise 
direktiivi ettepaneku. 
 

Seadusandlik menetlus on ajakavast maas ja seda 
tuleks kiirendada. 
 

Ettevõtete ühine 
konsolideeritud 
tulumaksubaas 
 

Komisjon esitas 2011. aasta märtsis ettevõtete ühise 
konsolideeritud tulumaksubaasi ettepanekud. 

Seadusandlik menetlus on ajakavast maas ja seda 
tuleks kiirendada. 
 
 

Maksupettused ja 
maksudest 
kõrvalehoidmine 
 

Komisjon esitas juunis teatise maksupettuste ja maksudest 
kõrvalehoidmisega võitlemise konkreetsete võimaluste kohta. 
 

Komisjon kavatseb enne 2012. aasta lõppu esitada 
tegevuskava, milles sõnastatakse konkreetsed 
meetmed, mida oleks võimalik arendada kiiresti, samuti 
tullakse välja algatusega, mille raames tegeletakse 
maksuparadiisidega ja agressiivse 
maksuplaneerimisega. Tegevuskavas sõnastatakse 
konkreetsed sammud halduskoostöö tõhustamiseks ja 
toetatakse praeguse hea halduse poliitika arendamist.  
 

Finantstehingute maks Komisjon esitas 2011. aasta septembris finantstehingute 
maksu ettepaneku. 
 

Kui selleks vajalikud tingimused on loodud, on komisjon 
valmis liikuma edasi nende liikmesriikidega, kes 
soovivad jätkata tõhustatud koostöö raames.  
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TÖÖKOHTADE JA TÕELISE EUROOPA TÖÖTURU LOOMINE 

 
  

Senised edusammud 
 

 
Edasised sammud 

Tööhõivepoliitika Komisjon esitas 2012. aasta aprillis tööhõivepaketi, 
milles sõnastati töökohtade loomise toetamise, 
tööturu dünaamika taastamise ja ELi halduse 
tõhustamise põhimeetmed. 

Meetmed tuleb viivitamata rakendada. 

 

Noorte töötus 

 

Komisjon käivitas 2011. aastal noortele pakutavate 
võimaluste algatuse ja kutsus kokku töörühmad, 
mis tegelevad ELi struktuurifondide rakendamisega 
noorte töötusega võitlemise ja VKEde toetamise 
eesmärgil. Komisjon andis 2012. aasta septembris 
välja ELi noorsooaruande. 

Komisjon esitab detsembris noorte tööhõive paketi, et vaadata 
läbi edusammud. Pakett sisaldab nõukogu soovitust 
noortegarantiide kohta ning tööandjate ja ametiühingutega 
praktika kvaliteediraamistiku üle peetava konsulteerimise teist 
etappi.  

Haridus ja oskused 

 

Hariduse ja oskuste vallas on käimas 
diagnoosimine. Käimas on EURES-süsteemi reform, 
et kujundada see tõeliseks töötajate ja töö leidmise 
platvormiks. 

Komisjon esitab enne 2012. aasta lõppu teatise haridussüsteemi 
ümberkorraldamise kohta, milles vaadatakse läbi oskuste 
praegune olukord ja pakutakse suuniseid tuleviku tööks. 
Komisjoni EURES-süsteemi reformimise ettepanek hakkab 
kuuluma noorte tööhõive paketi koosseisu. 

Pensioniõiguste 
ülekantavus 

 

Komisjon teeb koostööd eesistujariigi Küprosega 
piiriüleste pensioniõiguste ja 
sotsiaalkindlustusõiguste säilitamise vallas, et 
protsess taaskäivitada. 

Tööd tuleks kiirendada. 

 

Lähetatud töötajad 

 

Komisjon esitas 2012. aasta märtsis ettepaneku 
lähetatud töötajate õiguste kohta. 

Seadusandlik menetlus on ajakavast maas ja seda tuleks 
kiirendada. 

Reguleeritud kutsealad Komisjon esitas 2011. aasta detsembris 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise ettepaneku. 

 

Seadusandlik menetlus on ajakavast maas ja seda tuleks 
kiirendada.  

Komisjon teeb koostööd liikmesriikidega, et rakendada 
seonduvad riigipõhised soovitused. 

Vanemad töötajad Sotsiaalkaitsekomitee töötab aktiivsena vananemise 
ja põlvkondadevahelise solidaarsuse juhtpõhimõtete 
kallal, mille vastuvõtmise tähtaeg on oktoobris. 

Sotsiaalkaitsekomitee ja tööhõivekomitee vaatavad 2013. aastal 
mitmepoolse seireprogrammi raames ühiselt läbi aktiivsena 
vananemise temaatika. 
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KAUBANDUSPOTENTSIAALI KASUTAMINE 
 

  
Senised edusammud 

 

 
Edasised sammud 

Kaubanduslepingud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peruu ja Kolumbiaga sõlmiti kaubandusleping 2012. aasta 
juunis.  
 
Kanadaga peetavad läbirääkimised ulatusliku majandus- ja 
kaubanduslepingu üle on hästi edenenud. 
 
Singapuriga peetavad läbirääkimised on jõudmas viimasesse 
etappi. 
 
Läbirääkimised Indiaga käivad. 
 
 
Komisjon võttis juulis vastu Jaapaniga 
vabakaubanduspiirkonna üle peetavate läbirääkimiste 
suuniste soovituse. 
 
Kõrgetasemeline töökohtade loomise ja majanduskasvu 
töörühm on koostamas aruannet USAga sõlmitava 
vabakaubanduslepingu reguleerimisala ulatuse üle. 
  
Ukrainaga peetavad läbirääkimised põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu üle lõpetati 2011. aasta detsembris. 
ELi–Ukraina põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 
tehniline parafeerimine toimus 2012. aasta juulis.  
 
Egiptuse, Jordaania, Maroko ja Tuneesiaga sõlmitavate 
põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute 
läbirääkimissuunised võeti vastu 2011. aasta detsembris. 
 

Vajalik on Euroopa Parlamendi heakskiit. 
 
 
Läbirääkimised lõpetatakse eelseisvatel kuudel. 
 
 
Läbirääkimised lõpetatakse eelseisvatel kuudel. 
 
 
Läbirääkimisi jätkatakse – nende varaseks lõpetamiseks 
on vaja suuremat panust Indialt. 
 
Liikmesriigid peavad kiirendama tööd 
läbirääkimissuunistega. 
 
 
Aruanne võetakse vastu 2012. aasta lõpuks. 
 
 
 
Järgnevad tehnilised sammud sõlmimise suunas 
(tõlkimine) lõpetatakse 2012. aasta lõpuks. 
 
 
 
Komisjon on valmis alustama läbirääkimisi niipea kui 
ettevalmistusprotsessid lõpetatakse, samuti sõltub see 
partnerite tahtest. 
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Läbirääkimised Malaisiaga käivad. 
 
Komisjon algatas 2012. aasta märtsis Tuneesia, Maroko ja 
Jordaaniaga peetavate läbirääkimiste ettevalmistamise 
protsessi.  
 
Nõukogu volitas komisjoni alustama 2011. aasta detsembris 
läbirääkimisi põhjalike ja laiaulatuslike 
vabakaubanduslepingute üle Gruusia ja Moldovaga ning 
2012. aasta veebruaris Armeeniaga. 
 

 
Läbirääkimised jätkuvad.  

Juurdepääs kolmandate 
riikide 
riigihanketurgudele 

Komisjon esitas 2012. aasta märtsis ettepaneku ELi kaupade 
ja teenuste juurdepääsu kohta kolmandate riikide 
riigihanketurgudele.  

Seadusandlikku menetlust tuleks kiirendada. 
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