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1. SISSEJUHATUS 

1.1. Siseturu infosüsteemist 

Siseturu infosüsteem (IMI) on IT-põhine infovõrgustik, mis võimaldab ELi 
liikmesriikide (ning Norra, Islandi ja Liechtensteini)1 riiklikel, piirkondlikel ja kohalikel 
asutustel suhelda kiiresti ja hõlpsalt oma kolleegidega teistes riikides. See töötati välja 
Euroopa Komisjoni poolt tihedas koostöös liikmesriikidega. 

IMI kõige märkimisväärsemad funktsioonid on:  

•  mitmekeelne otsingumootor, mis aitab pädevatel asutustel leida sarnaseid 
asutusi teistes riikides; 

•  eeltõlgitud küsimused ja vastused igaks juhtumiks, mille kohta nad võivad 
tõenäoliselt vajada teavet välismaalt, ning mõnede keelepaaride puhul ka 
masintõlge2 ning 

•  jälgimismehhanism, mis võimaldab kasutajatel jälgida oma infopäringu 
liikumist ning IMI riikliku või piirkondliku tasandi koordinaatoritel sekkuda, 
kui ilmneb probleeme. 

Praegu kasutatakse IMIt halduskoostööks kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
direktiivi3 ja teenuste direktiivi4 raames. 

On oluline märkida, et kehtiva korra kohaselt ei saa IMIt kasutada tarbijad ega ettevõtted. 
See on töövahend ainult asutustele, mille kohustused kuuluvad konkreetsetesse 
poliitikavaldkondadesse, mida süsteem toetab.  

1.2. Aruande eesmärk 

See on esimene aastaaruanne IMI kohta. Selles käsitletakse peamisi arenguid 2010. aastal 
seoses süsteemi kasutamise ja edasiarendamisega ning samuti õiguslike küsimuste, 
koolituse ja tutvustamisega. 

Aruande lõpus esitatud soovitustes käsitletakse meetmeid, mida komisjon, liikmesriigid 
ja IMI koordinaatorid liikmesriikides peaksid rakendama tagamaks, et IMI toimiks hästi 
ja et seda arendataks jätkuvalt edasi, et saavutada selle potentsiaal.  

                                                 
1  Käesolevas dokumendis tähendab termin „liikmesriigid“ Euroopa Majanduspiirkonna 

liikmesriike, st kõiki ELi liikmesriike ning Norrat, Islandit ja Liechtensteini. 
2  Pärast Üldkohtu 16. detsembri 2010. aasta otsust kohtuasjas T-19/07, Systran versus komisjon 

(pole veel avaldatud), otsustas komisjon IMIs seni kasutatud masintõlke rakenduse ECMT 
kasutamise peatada. Komisjoni talitused töötavad praegu selle nimel, et leida sobiv 
alternatiivlahendus. 

3  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. a direktiiv 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L255, 30.9.2005, lk 22). 

4  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. a direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta 
siseturul (ELT L376, 27.12.2006, lk 36). 
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Aruannet tuleb vaadelda laiemas kontekstis, mis hõlmab komisjoni talituste ja 
liikmesriikide ühist aruandlust siseturu praktilise toimimise parandamise edenemise 
kohta, milleks neid kutsuti üles konkurentsivõime nõukogu 24. septembri 2009. aasta 
järeldustes. Samuti on see seotud komisjoni tegevusega piiriüleste e-valitsemise 
infrastruktuuride toimimise ja tõhususe edendamisel5 ning muude siseturu paremat 
toimimist toetavate tegevustega, nagu SOLVIT6.  

1.3. Olulisimad faktid 

2010. aasta oli IMI jaoks ühendamise aasta. Pärast etappi, mille jooksul katsetati ja lasti 
lühikeste ajavahemike järel käiku uus funktsionaalne rakendus täitmaks kahe 
poliitikavaldkonna vajadusi, on IMI nüüd mõlemas selles valdkonnas täielikult toimiv. 
Seepärast keskenduti 2010. aasta tegevuses peamiselt süsteemi kasutamise julgustamisele 
ja jälgimisele, kasutatavuse parandamisele lähtuvalt kasutajate tagasisidest ning 
strateegia koostamisele IMI edasiseks arendamiseks. 

IMI võrgustik kasvas 2010. aastal jätkuvalt kiiresti. 2010. aasta detsembri lõpuks oli 
IMIs registreeritud 5737 pädevat asutust, võrreldes 4508 asutusega aasta alguses, mis 
tähendab 27 % kasvu. Teabevahetuste arv mõlemas poliitikavaldkonnas, milleks IMIt 
kasutatakse, on samuti jätkuvalt kasvanud, eriti kutsekvalifikatsioonide valdkonnas, kus 
pärast neljakordistumist 2009. aastal võis täheldada veel 31 % tõusu (vt ptk 2).  

2010. aastal lasti välja IMI versioonid 2.0, 2.1 ja 2.2, sealhulgas kõigiti väljaarendatud 
töövoo süsteem, mis toetab teenuste direktiivis ette nähtud hoiatusmehhanismi (ptk 3). 
Komisjon avaldas aruande andmekaitse kohta IMIs (ptk 4) ning tihedas koostöös riikide 
IMI koordinaatoritega pakkus ta IMI kasutajatele uut moodi koolitust („klasterkoolitus”, 
ptk 5).  

2010. aasta juunis kiitis ISA (Euroopa haldusasutuste koostalitlusvõime alaste 
lahenduste) komisjon heaks 1 000 000 euro eraldamise IMI edasiarendamise ja jooksva 
hoolduse rahastamiseks kuni 2011. aasta juunini (ptk 3). 

1.4. IMI võrgustik 

Koostöö koordinaatorite võrgustikus on olnud jätkuvalt aktiivne ja konstruktiivne. 
Siseturu nõuandekomitee IMI töörühm tuli 2010. aastal kokku kolmel korral, et arutada 
selliseid küsimusi nagu edasise tarkvaraarenduse prioriteedid, IMI laiendamine teistesse 
poliitikavaldkondadesse ning teadlikkuse tõstmise alane tegevus. 

Igapäevane koostöö riiklike kasutajatoe süsteemide ja komisjoni kasutajatoe kaudu on 
samuti toiminud väga hästi (vt ptk 5).  

Siiski on mõned liikmesriigid andnud teada, et nad maadlevad piiratud ressursside ja 
suure kaadrivoolavuse küsimusega IMI koordinaatorite seas, mis tekitab probleeme 
järjepidevusega.  

                                                 
5  Vt eriti Euroopa e-valitsuse tegevuskava, avaldatud 15. detsembril 2010: KOM(2010) 743 

(lõplik). 
6  http://ec.europa.eu/solvit. 
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Joonis 1. IMI võrgustik 

2. IMI KASUTAMINE 

2.1. Võrgustik kasvab jätkuvalt kiiresti 

Üle kogu ELi kasvas IMIs registreeritud pädevate asutuste arv 2010. aastal järsult. 
Märtsis 2010 tervitati 5000nda IMIga ühinenud asutusena Mallorca saare (Hispaania) 
Lloret de Vistalegre omavalitsust. 

2010. aastal langes võrgustiku kasv peamiselt registreerimiste arvele teenuste 
valdkonnas, eriti omavalitsuste arvele, kellel on sageli horisontaalsed pädevused, mis 
kuuluvad teenuste direktiivis sätestatud laia teemade valikusse. 

Märkimisväärne arv asutusi on registreeritud IMIs nii kutsekvalifikatsioonide direktiivi 
kui teenuste direktiivi valdkonnas, mis näitab, et IMI-l on olemas suur potentsiaal luua 
sünergiat: asutustel, kellel on pädevused mitmes poliitikavaldkonnas, tuleb õppida 
kasutama ainult ühte uut IT-süsteemi, nad peavad uuendama oma kontaktide andmeid 
ainult ühes kohas ning nad saavad jälgida kõiki oma teabevahetusi välismaiste asutustega 
ühes ja samas kohas. 

Joonis 2. IMIs registreeritud asutused õigusvaldkondade lõikes. 

Liikmes-
riik 

Kutse-
kvalifikatsioonid Teenused 

Kutse-
kvalifikatsioonid 

ja teenused 

IMIs 
registreeritud 
asutuste arv 

kokku 
AT 4 46 6 56 
BE 6 63 14 83 
BG 3 9 4 16 
CY 6 72 12 90 
CZ 4 280 7 291 
DE 184 1455 152 1791 
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DK 9 7 14 30 
EE 3 16 5 24 
ES 17 757 68 842 
FI 3 11 2 16 
FR 8 185 94 287 
GR 65 119 5 189 
HU 4 56 8 68 
IE 9 10 9 28 
IS 7 1 1 9 
IT 1 2 27 30 
LI 1 0 6 7 
LT 2 67 5 74 
LU 2 1 3 6 
LV 7 36 4 47 
MT 8 23 6 37 
NL 5 536 3 544 
NO 5 9 3 17 
PL 76 346 34 456 
PT 8 134 7 149 
RO 11 28 4 43 
SE 3 35 3 41 
SI 3 7 5 15 
SK 5 15 1 21 
UK 19 408 3 430 

Kokku: 488 4734 515 5737 

 

2.2. Kasutajate tagasiside on üldiselt positiivne 

35 % aktiivsetest IMI kasutajatest, kes täitsid 2010. aastal IMIga rahulolu küsimustiku, 
leidis, et IMI kasutamine on väga hästi iseeneslikult aimatav ja lihtne, 58 % pidas selle 
kasutamist üsna lihtsaks, kuid arvas, et mõningane koolitus ja juhendamine tuleks siiski 
kasuks. Ainult 7 % ei pidanud IMIt lihtsalt kasutatavaks.  

Aastal 2010 avati IMI veebisaidil uus rubriik „Tagasiside kasutajatelt“7. Selles on 
esitatud mõningaid tõendeid kasutajate suurest rahulolust, millest komisjoni talitustele on 
teada antud. 

Riiklike IMI koordinaatorite kaudu komisjoni talitustele edastatud palved süsteemi 
täiustamiseks olid seotud eriti järgnevaga: (1) mitmekeelne pädeva asutuse otsing 
(sealhulgas võimalus otsida piirkondade kaupa), (2) lisada päringute tükeldamise, 

                                                 
7  http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/what_users_say_et.html. 
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üksteisega sidumise ja kopeerimise võimalus8 ning (3) sidusspikri kasutamise ja 
päringute halduse võimalused. 

                                                 
8  Seda võimalust kasutataks näiteks sel juhul, kui asutus suudab vastata ainult mõnele osale 

taotlusest ning tahaks edastada ülejäänud osad mõnele teisele sama riigi asutusele. 

  
„Üks Rumeenia arst, kelle kutsekvalifikatsiooni oli juba 
automaatselt tunnustatud, esitas Bukaresti piirkondliku arstide koja 
poolt väljastatud hea maine tunnistuse. Meie andmetel pidanuks 
aga sellise tunnistuse väljastama riiklik arstide koda. Rumeenia 
arst selgitas aga, et riiklik arstide koda oli suunanud ta 
piirkondlikku asutusse.   
Üsna varsti pidanuks see arst asuma Austrias  tööle ja tema 
ülejäänud dokumendid oleksid peagi aegunud. Seega võtsime IMI
kaudu ühendust Rumeenia arstide kojaga. Olime vägagi positiivselt
üllatunud, kui saime kog u vajaliku teabe nädala jooksul. Tänu
kiirele vastusele Rumeeniast sai see arst asuda tööle, nagu 
plaanitud.“   
    
Arstide Koda, Austria  
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2.3. Töötluses olevate päringute täiustatud jälgimine andis häid tulemusi 
Ehkki kindlat tähtaega IMI kaudu esitatud päringutele vastamiseks ei ole, näitab 
statistika, et teabepäringuid töödeldakse väga kiiresti. Kõigist 2010. aastal esitatud 
päringutest, nii kutsekvalifikatsioonide kui ka teenuste valdkonnas, vastati 43 %-le ühe 
nädala jooksul ja veel 16 %-le kahe nädala jooksul. 9 % jäid aga paraku vastuseta isegi 
kaheksa nädala möödudes.  

2010. aastal hakkasid komisjoni talitused koostöös riikide IMI koordinaatoritega pikaks 
ajaks IMIs venima jäänud, päringu esitanud või vastava asutuse poolset tegevust ootavate 
päringute töötlemist lähemalt jälgima. Neli korda aasta jooksul saadeti riikide IMI 
koordinaatoritele tabelid, kus olid välja toodud kõik juhtumid, mille seis ei olnud enam 
kui 30 päeva jooksul muutunud. Tänu paljudes liikmesriikides tehtud tublidele 
jõupingutustele on avatud juhtumite arv märgatavalt kahanenud. Siiski on vaja rakendada 
täiendavaid meetmeid, et kõrvaldada tekkinud viivitused ja vältida uusi viivitusi. 

Joonis 3. Pikemalt kui 30 päeva töös olevad juhtumid oodatavate tegevuste lõikes.  
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2.4. Kutsekvalifikatsioonid 

2.4.1. Mõned pädevad asutused ei ole ennast uute elukutsete osas veel registreerinud 

Kutsekvalifikatsioonide (KK) valdkonnas asusid pädevad asutused IMIt innukalt 
kasutama. Pärast IMI laiendamist 2009. aasta novembris 20 oskustöölise kutseala võrra, 
nagu torulukksepad ja elektrikud (kõik kutsealad on loetletud kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise direktiivi IV lisas), laiendati seda 2010. aasta oktoobris veel nelja kutseala 
võrra (giidid, psühholoogid, insenerid ja sotsiaaltöötajad), misjärel hõlmab IMI KK-
moodul kokku 35 elukutset. 

Enamik liikmesriike registreeris oma riigis uute elukutsetega tegelevad pädevad asutused 
kiiresti. Siiski ei ole veel mitmed liikmesriigid registreerinud oma pädevaid asutusi kõigi 
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elukutsete osas, mida IMI hõlmab. Tuleb rõhutada, et iga liikmesriik peab registreerima 
vähemalt ühe pädeva asutuse iga elukutse kohta, võimaldamaks teiste riikide asutustel 
leida suhtluspartner, isegi kui kõnealune elukutse ei ole selles liikmesriigis reguleeritud 
kutseala.  

Joonis 4. Elukutsed, mille kohta ei ole IMIs registreeritud asutusi 

kmesriik 

Elukutsete arv, mille kohta 
ei ole IMIs registreeritud 
asutust 

Eesti, Hispaania, Island, Küpros, Leedu, Läti, Rootsi, 
Rumeenia, Saksamaa, Tšehhi Vabariik, Ühendkuningriik  0 

Austria, Kreeka, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Poola, 
Prantsusmaa, Sloveenia, Soome, Taani 1 kuni 10 
Belgia, Itaalia 11 kuni 20 

Slovakkia 24 

Bulgaaria, Iirimaa, Madalmaad, Norra, Portugal, Ungari 

Need liikmesriigid on 
registreerinud õigusliku 

valdkonna IMI-koordinaatori 
(LIMIC), kes vastutab 

üldiselt KK-valdkonna eest 
kõigi elukutsete osas 

 

2.4.2. Kasvav teabevahetus IMI raames, eriti meditsiinierialade esindajate ja 
õpetajate kohta 

Pärast neljakordistumist 2009. aastal kasvas teabevahetuste arv 2010. aastal KK-
valdkonnas veel 31 %. See näitab, et teadlikkus IMIst on tõusmas ning päringute 
saatmine IMI kaudu on järjest enamal määral traditsioonilist infovahetust välja 
vahetamas. 
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Joonis 5. Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi alusel esitatud päringute arv aastatel 
2008–2010.  
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Kõige rohkem päringuid tehti KK-moodulis arstide kohta, millele järgnesid päringud 
keskkooliõpetajate, meditsiiniõdede ja hambaarstide kohta. 

Joonis 6. Päringute arv aastal 2010 elukutsete lõikes. 

Elukutse 2010. a
I kvartal

2010. a 
II kvartal 

2010. a 
III kvartal 

2010. a 
IV kvartal Kokku 

Arst 150 144 208 182 684 
Õpetaja 101 118 158 153 530 
Meditsiiniõde 46 75 59 48 228 
Hambaarst 40 43 39 27 149 
Farmatseut 16 14 12 16 58 
Veterinaarkirurg 10 17 8 17 52 
Füsioterapeut 20 14 6 3 43 
Arhitekt 8 11 7 4 30 
Ämmaemand 6 3 3 4 16 
Raamatupidaja 6 3 3 4 16 
Juuksur/habemeajaja/paruka-
meister 1 4 1 5 11 

Elektriseadmete ja -aparaatide 
hooldaja/parandaja/paigaldaja 0 1 3 5 9 

Kosmeetik 2 1 0 1 4 
Muud 0 1 2 6 6 

Kokku: 406 449 509 472 1836 
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2.4.3. Vastamiseks kulunud ajad olid üldiselt väga head  

58 %-le teabepäringutest vastati kahe nädala jooksul. See on üldiselt hea tulemus, 
arvestades eriti, et 11 %-le päringutest vastati samal päeval ja 26 %-le kolme päeva 
jooksul.  

Joonis 7. Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi alusel esitatud päringutele  vastamiseks 
kulunud aeg 2010. aastal 9. 
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1 nädala jooksul 2 nädala jooksul 4 nädala jooksul Kauem kui 4 nädalat
 

Siiski võis täheldada märkimisväärseid erinevusi liikmesriikide vahel. Kui kümnes 
liikmesriigis vastati vähemalt 60 %-le kõigist päringutest ühe nädala jooksul, siis kuues 
liikmesriigis oli see näitaja ligikaudu 20 %, sealhulgas Poolas ja Rumeenias, kuhu tehti 
kõige rohkem päringuid.  

                                                 
9  Staatusest „päring saadetud” kuni staatuseni „päringule vastatud”. 

  
„Tänu IMI -le sain lahendatud ühe kaheksa kuud 
vindunud probleemi seoses teisest liikmesriigist 
pärit töötajaga. Kasutasin seda süsteemi ning sain
kogu teabe ja dokumendid saadetud kümne päeva
jooksul.“   
   
Elamumajanduse ministeerium, Hispaania  
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Joonis 8. Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi alusel esitatud päringutele 
vastamiseks kulunud aeg 2010. aastal liikmesriikide lõikes10. 
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2.5. Teenused 

2.5.1. Liikmesriigid on saavutanud oma eesmärgid registreerimise osas 

IMI teenuste moodul on olnud kasutatav alates 28. detsembrist 2009 ehk teenuste 
direktiivi rakendamisperioodi lõpust. Suur hulk asutusi oli teenuste osas IMIs 
registreeritud juba pilootprojekti käigus, mis käivitati 2009. aasta veebruaris. Enamikus 
liikmesriikides on riiklikud rakenduslikud õigusaktid nüüdseks vastu võetud ning nad on 
oma eesmärgid registreerimise osas saavutanud või ületanud (vt eespool joonis 2).  

Teenustega tegeleva asutuste võrgustiku loomine on olnud raske ülesanne, sest väga 
sageli on selle valdkonna pädevused omistatud piirkondliku või isegi kohaliku tasandi 
asutustele, eelkõige kohalikele omavalitsustele. Enamikus liikmesriikides vastutab 
teenustealase tegevuse reguleerimise või järelevalve eest potentsiaalselt väga suur arv 
asutusi (suurtes, föderaalse ülesehitusega riikides võib neid asutusi olla sadu või isegi 
tuhandeid). Selle asjaolu tõttu on eri liikmesriikides erinev lähenemine: liikmesriigid on 
vabad ise otsustama, missugused ja kui palju asutusi nad IMIs registreerivad: mõned 
riigid (näiteks Madalmaad) on otsustanud registreerida IMIs kõik kohalikud 
omavalitsused, mõned riigid (näiteks Rootsi) on otsustanud registreerida asutusi ajutiselt, 
st kui laekub päring, mis puudutab konkreetse asutuse töövaldkonda, mõned riigid 
(näiteks Austria) on otsustanud registreerida teatavad asutused vahenduskeskustena, mis 
saadavad päringuid ja võtavad neid vastu kohalike omavalitsuste nimel. 

Arvestades väheseid kogemusi halduskoostöö alal detsentraliseeritud tasandil, on kõik 
need lähenemised asjakohased. Koostöö kohustus tähendab kohustust tagada tulemused: 

                                                 
10  Liechtensteini ei ole kaasatud, sest sellele riigile ei laekunud 2010. aastal päringuid. 
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liikmesriigid peavad tagama, et (1) kõiki sissetulevaid päringuid töödeldaks IMIs kiiresti 
ja (2) kõik teenuste direktiivis sätestatud pädevusi omavad asutused oleksid teadlikud nii 
IMIst kui sellest, kellega võtta ühendust, kui neil on tarvis mõne välismaise asutusega 
teavet vahetada. 

2.5.2. Süsteemi kasutamine kasvab aeglaselt 

IMI kasutamine on teenuste direktiivi kohases halduskoostöös kohustuslik. Nende 
asutuste vähene arv, kes peavad potentsiaalselt halduskoostööga tegelema, tähendas, et 
liikmesriigid pidid tegema märkimisväärseid jõupingutusi vastavate asutuste 
registreerimiseks ja koolitamiseks. Lisaks on selge, et erinevalt kutsekvalifikatsioonide 
valdkonnast on koostöökohustus teenuste osutamisega seotud muude põhimenetluste 
(näiteks äritegevuse litsentsid, äritegevuse alustamise registreerimine, sektorispetsiifiliste 
lubade väljastamine, keskkonnaload jms) osas uudne. Samuti on selge, et IMI kasutamine 
on olnud kohustuslik alles alates 2010. aasta jaanuarist ning seega ei ole siiani olnud 
võimalik omandada kuigi palju kogemusi. 

Need tegurid selgitavad ehk suuresti IMI suhteliselt aeglast käivitumist teenuste 
valdkonnas. Võrreldes suure arvu asutustega, mis on IMIs teenuste valdkonnas 
registreeritud, on teabevahetuste arv selles valdkonnas siiani suhteliselt väike.  

Joonis 9. Teenuste direktiivist lähtuvate teabevahetuste arv 2010. aastal 

I kv 2010 II kv 2010 III kv 2010 IV kv 2010
TD päringute arv 42 33 49 57
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Mõnedelt riikide koordinaatoritelt ja süsteemi registreeritud kasutajatelt kogutud 
tagasiside näitab, et IMI aeglases käivitumises teenuste valdkonnas võis olla oma osa 
veel mõnedel muudel teguritel, nimelt: ebapiisav koolitus ja vähene teadlikkuse tõstmine, 
paljude registreeritud asutuste töös on piiriülesed juhtumid suhteliselt harvad, raskused 
traditsiooniliste töömeetodite muutmisega, tõsiasi, et uute õiguslike kohustustega 
harjumiseks on vaja aega, ning raskused IMI kasutamisel.  

Aeg, mis pädevatel asutustel päringutele vastamiseks kulus, on siiani olnud keskmiselt 
isegi lühem kui kutsekvalifikatsioonide moodulis. 66 %-le päringutest vastati kahe 
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nädala jooksul. Teisalt ootas ka selles valdkonnas 9 % päringutest ikka veel vastust ka 
kaheksa nädalat hiljem. 

Joonis 10. Teenuste direktiivi alusel esitatud päringutele vastamiseks kulunud aeg 2010. aastal11. 
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Käesolevas aruandes ei ole esitatud statistikat päringute kohta teenuste sektorite lõikes 
ega vastamiseks kulunud aegade kohta liikmesriikide lõikes, kuna juhtumite arv on 
praeguses staadiumis liiga väike, et teha üldistavaid järeldusi. Selline statistika esitatakse 
järgmises aastaaruandes IMI kohta. 

2.5.3. Hoiatusmehhanism on kõigiti toimiv 

Lisaks tavalisele teabevahetusele on teenuste direktiivi artikli 29 punktis 3 ja artikli 32 
punktis 1 sätestatud nõue, et iga liikmesriik on kohustatud teavitama teisi liikmesriike ja 
komisjoni mis tahes teenuse osutamisest, mis võib põhjustada tõsist kahju inimeste 
tervisele või ohutusele või keskkonnale. Selle hoiatusmehhanismi praktiliseks 
ellurakendamiseks kasutatakse IMIt. 

Hoiatusmehhanism on mõeldud kasutamiseks väga erandlikel juhtudel, kui on tegu 
märkimisväärse piiriülese ohuga. Seepärast tuleb registreeritud asutustel suhtuda sellesse 
väga tähelepanelikult. Siiani on olnud üks juhtum, kus IMI kaudu on edastatud hoiatus. 

                                                 
11  Staatusest „päring saadetud” kuni staatuseni „päringule vastatud”. 
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Ühes Rootsi naaberriigis tegutsev teenusteosutaja pakkus klientidele 
seiklusspordi retki Rootsi. Kui nende teenuste osutamise käigus oli 
juhtunud tõsine õnnetus, viisid Rootsi asutused läbi kontrolli ning 
tuvastasid, et ohutusnõudeid oli eiratud. Teenuseosutaja jätkas aga oma 
retkede korraldamist nii Rootsis kui ka teistes Euroopa riikides. 
Seepärast saatis Rootsi pädev asutus asjaomastele riikidele IMI kaudu 
hoiatuse. 

 

3. IT ARENDUS JA RAHASTAMINE 

3.1. Kolm suuremat uue tarkvaraversiooni kasutuselevõttu 

Veebruaris 2010 võeti kasutusele IMI versioon 2.0. See sisaldas uut töövoo süsteemi, mis 
vastas teenuste valdkonna hoiatusmehhanismi nõuetele (vt punkt 2.5.3). 
Hoiatusmehhanismi töövoog võimaldab kasutajatel hoiatada samaaegselt mitme teise 
liikmesriigi asutusi teatud piiriüleselt tegutsevate teenuseosutajate ohtlikust tegevusest. 
Teises etapis saavad kõik hoiatuse saanud asutused jagada seda teavet omavahel, 
tagamaks, et ohtlik tegevus lõpetataks nii kiiresti kui võimalik. 
Versioon 2.0 kätkes ühtlasi ka üldisi IMI täiustusi, näiteks otsingukuvade parendusi, nii 
et kuvad ei ole enam tekstiga liigselt üle koormatud ja otsingu teostamiseks vajalikud 
liigutused on kasutajale paremini aimatavad.  
Koos versiooni 2.0 juurutamisega majutati IMI süsteem ühtlasi spetsiaalsesse 
serveritaristusse, mis on muutnud IMI toimimise tunduvalt kiiremaks12. 
Juunis 2010 kasutusele võetud versioon 2.1 kätkes peamiselt veaparandusi ja mõningaid 
täiustusi lähtuvalt kasutajate tagasisidest. Kõige olulisema uuendusena sisaldas versioon 
2.1 esimest kogumit „infopunkte” – kasutajale võimalikke raskusi põhjustavate väljade 
kõrval paiknevaid ikoone, millele klõpsates ilmub selgitav tekst. Seal, kus piisab 
lühemast selgitusest, on kasutatud „hõljuvat spikrit”, mis pakub täiendavat lühiteavet, kui 
kasutaja liigub hiirega aeglaselt üle vastava välja13. 
 

                                                 
12  Täpsema teabe saamiseks vt versiooni 2.0 käikulaskmisel avaldatud märkused: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.0_en.pdf. 
13  Vt versiooni 2.1 käikulaskmisel avaldatud märkused: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/docs/imi_release_notes2.1_en.pdf. 
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Joonis 11. „Infopunktid” ja „hõljuv spikker”. 

 
 
12. oktoobril 2010 välja lastud IMI versioon 2.2 sisaldas muu hulgas täiendavaid 
„infopunkte” ning selles oli määratletud ka uut tüüpi IMI koordinaator – 13 liikmesriigis 
määratud koordinaator, kellel lasub üldine vastutus kogu teatava õigusliku valdkonna 
eest (LIMIC)14. 

3.2. Teoksil olev töö  

Arendustöö on praegu pooleli kolmes peamises valdkonnas: (1) registrite kataloogi 
loomine; (2) võimaluste lisamine võimaldamaks päringute tükeldamist ja omavahel 
sidumist (näiteks juhtudel, kui asutusel on küsimusi ühe ja sama teenuseosutaja kohta, 
mis puudutavad ühelt poolt tema kutsekvalifikatsiooni ja teiselt poolt muid tema teenuse 
osutamisega seotud aspekte, näiteks kindlustuskatet. Sellisel juhul tuleks asutusel 
kasutada nii IMI kutsekvalifikatsioonide moodulit kui ka teenuste moodulit, ent ta saab 
need kaks päringut hõlpsasti ka omavahel „siduda”); ning (3) asutuse otsingu 
täiustamine. 

Registrite kataloogi eesmärk on luua liikmesriikidele lihtsam võimalus täita teenuste 
direktiivi artikli 28 punktis 7 sätestatud kohustust võimaldada teistele liikmesriikidele 
juurdepääs oma registritele, mis sisaldavad teavet teenuseosutajate kohta. Registrite 
kataloog võimaldab registrit omaval liikmesriigil kandeid lisada ja uuendada. 
Metaandmed iga registri kohta, mis tõlgitakse edaspidi kõigisse keeltesse, kirjeldavad iga 
registri olemust, sisu ja sellele juurdepääsu tingimusi. Tulevikus loob struktureeritud 
otsingu funktsioon kasutajatele võimaluse tuvastada register, kust neil tuleks andmeid 
otsida. 

                                                 
14  http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.2_en.pdf. 
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3.3. Rahastamine 

Rahastamine IDABC (üleeuroopaliste e-valitsuse teenuste koostalitlusvõimeline 
osutamine riiklikele haldusasutustele, ettevõtetele ja kodanikele) programmist, millest 
kaeti IMI esmase arendamise kulud, lõppes 31. detsembril 2009. Aasta 2010 esimesel 
poolel, IDABCist välja kasvanud ISA (Euroopa haldusasutuste koostalitlusvõime alaste 
lahenduste) programmi15 käivitamise ajal, kandis kõik IMIga seotud kulud siseturu ja 
teenuste peadirektoraat, sealhulgas arenduse, hoolduse, majutuse ning tutvustamise ja 
koolituse kulud. Juunis 2010 kiitis ISA komisjon heaks 1 000 000 euro eraldamise IMI 
edasiarendamise ja jooksva hoolduse rahastamiseks kuni 2011. aasta juunini. Aastal 2010 
on arenduseks ja hoolduseks ette nähtud 500 000 eurot. 

IMI-sisese registrite andmebaasi arendamist vastavalt teenuste direktiivi artikli 28 
punktile 7 rahastati IDABC-programmist, kuid seoses arendustöö ülekoormusega 2009. 
aastal lükkus see töö edasi 2010. aastasse. 

Joonis 12. IMI 2010. aasta eelarve jaotus 

Allikas Summa Eesmärk 
IDABC-
programm 350 000 Registrite arendamine 

Siseturu ja 
teenuste 
peadirektoraat 

488 000

ISA-programm 500 000

Üldine arendus, hooldus ja 
kõrgema tasandi tehniline tugi 

Siseturu ja 
teenuste 
peadirektoraat 

237 000 Majutus 

Siseturu ja 
teenuste 
peadirektoraat 

200 000 Tutvustamine ja koolitus 

Kokku 1 775 000  

                                                 
15  http://ec.europa.eu/isa/workprogramme/index_en.htm. 

  

„Üks IMI suur eelis on, et see ületab keelebarjäärid. Kui sul on 
konkreetsed küsimused, on IMI kaudu väga lihtne võtta ühendust
vastavate kolleegidega välismaal. See kätkeb ka eeliseid 
väl ismaal tööd otsijatele: nende toimikud vaadatakse läbi 
kiiremini ja tõlkekulusid pole üldse."  

   Regierungspräsidium Darmstadt, Saksamaa 
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4. ÕIGUSLIKUD JA POLIITILISED KÜSIMUSED 

4.1. Andmekaitse 

2010. aasta aprillis vastu võetud aruandes andmekaitse olukorra kohta IMIs16 kirjeldasid 
komisjoni talitused, kuidas on IMIs tagatud isikuandmete kaitsega seonduvad 
põhiõigused ja -vabadused. IMIga seotud andmekaitse juhiseid käsitleva soovituse 
järgimist peetakse rahuldavaks.  
Euroopa andmekaitseinspektor väljendas oma 27. juuli 2010. aasta kirjas17 vastuseks 
sellele aruandele heameelt kooskõlas kokkulepitud järk-järgulise lähenemisega tehtud 
edusammude üle, ent kutsus samas ka üles edasisele tööle muu hulgas mitteaktiivsete 
juhtumite ja parandustaotlustega. Samuti toonitas ta veel kord, et ta näeb vajadust uue 
õigusakti järele, „soovitavalt nõukogu ja parlamendi määruse järele, milles oleks tarvis 
sätestada kõikehõlmavam raamistik IMI käitamiseks ning tagada õiguslik kindlus ja 
kõrgetasemelisem andmekaitse“. 
Nagu välja kuulutatud komisjoni teatises „Ühtse turu akt”, avaldab komisjon ettepaneku 
horisontaalse õigusakti kohta, kus neid probleeme käsitletakse, 2011. aasta esimesel 
poolel (vt punkt 6.2)18. 

4.2. Käimas on kutsekvalifikatsioonide direktiivi hindamine 

2010. aasta alguses alustasid komisjoni talitused kutsekvalifikatsioonide direktiivi 
põhjalikku hindamist, sealhulgas konsultatsioone pädevate asutustega, kutseala 
esindajaid ühendavate organisatsioonidega ja kodanikega. Komisjoni talitused avaldasid 
esimese ümberpaigutamise aruande ja kogemuste aruanded 21. oktoobril 2010; üldsusega 
konsulteerimine on kavandatud 2011. aasta alguseks. Nagu välja kuulutatud komisjoni 
teatises „Ühtse turu akt”, plaanitakse lõplik hindamisaruanne ja korralik roheline raamat 
avaldada 2011. aastal, pidades silmas kutsekvalifikatsioonide direktiivi võimalikku 
ajakohastamist 2012. aastal;19 seejuures hinnatakse ühtlasi vajadust IMI uuendamise 
järele olemasoleva direktiivi raames, näiteks proaktiivse hoiatusmehhanismi loomise 
osas juhtudeks, kus praegune mehhanism (teenuste valdkonnas) ei ole rakendatav, 
eelkõige tervishoiuga seotud elukutsete puhul. 

4.3. IMI teenuste võrgustiku ühendamine 

Lähikuude tähtsaks prioriteediks on IMI teenuste võrgustiku ühendamine. Komisjoni 
talitused jälgivad jätkuvalt selle kasutamist ning viivad sel eesmärgil läbi suunatud 
tagasiside kogumise ja teadlikkuse tõstmise programmi. Programm käivitati 2011. aasta 
jaanuaris toimunud kõrgetasemelise konverentsiga, mis tõi kokku pädevate asutuste 
esindajaid ja teisi IMIst huvitatud isikuid kõigist liikmesriikidest.  

                                                 
16  KOM(2010) 170 (lõplik). 
17  http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/data_protection/edps_imi_en_10_07_27.pdf. 
18  Komisjoni 11. novembri 2010. aasta teatis „Ühtse turu akt”, KOM(2010) 608 (lõplik), ettepanek 

nr 45. 
19  Vt eespool, ettepanek nr 33. 
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4.4. Laienemine teistesse poliitikavaldkondadesse 

Komisjoni talitused ja liikmesriigid on täiendavalt uurinud, missugustele muudele 
õigusvaldkondadele võiks IMI kasutamine kasuks tulla ja milliseid uusi võimalusi oleks 
vaja arendada, et täita nende teiste valdkondade erinevad nõuded. Sellele tuginedes 
esitatakse 2011. aastal strateegiline dokument IMI edasise arendamise kohta ja ettepanek 
IMIt käsitleva üldise õigusakti vastuvõtmiseks, nagu välja kuulutatud ühtse turu akti 
teatises (vt allmärkus 18). 

Lisaks testitakse eeldatavalt 2011. aasta alguses praktiliselt pilootprojekti käigus IMI 
toimivust ja kasulikkust halduskoostöös vastavalt direktiivile töötajate lähetamise kohta 
(direktiiv 96/71/EÜ). 

5. TUTVUSTAMINE, KOOLITUS JA KASUTAJATUGI 

5.1. Tutvustamine 

Komisjoni siseturu ja teenuste peadirektoraadi IMI töörühma liikmed osalesid 2010. 
aastal hulgal üritustel, et tõsta IMI-alast teadlikkust ja edendada selle kasutamist. 
Konkreetselt esitlesid nad IMIt mitmel teenuste direktiivi rakendamise alasel 
konverentsil ja seminaril ning korraldasid Brüsselis toimunud kohalikele ja 
piirkondlikele omavalitsustele suunatud avatud päevade raames 6. oktoobril 2010 vastava 
õpikoja.   

Paljud IMI koordinaatorid täitsid oma ülesannet tutvustada IMI võrgustikku omal maal 
väga aktiivselt, esitledes seda konverentsidel, korraldades suunatud üritusi ning levitades 
asjakohaseid uudiskirju ja reklaammaterjale. Ühed kõige aktiivsematest liikmesriikidest 
olid Madalmaad, Ungari ja Saksamaa. 

Olemasolev IMI logo asendati uuendatud 
versiooniga, mis peaks looma IMIst sõbralikuma 
ja värvikama kuvandi. 

Joonis 13. Uuendatud IMI 
logo. 

 

Samuti valmistati 2010. aastal sari naljapilte illustreerimaks IMI eeliseid mitmesugustes 
väljaannetes, reklaammaterjalides ja IMI üritustel.  

5000. asutuse, Mallorca saare (Hispaania) Lloret de Vistalegre kohaliku omavalitsuse, 
IMIs registreerimise puhul vändati sellest paikkonnast video. Selles näidatakse tüüpilist 
juhtumit, mille korral saaks kasutada IMIt, ning piltlikustatakse süsteemi toimimist ja 
koolitusi liikmesriikides. Videot saab vaadata IMI veebisaidilt: http://ec.europa.eu/imi-
net. 
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Muude IMI veebisaidi uuenduste seas on veel ka uus rubriik „Tagasiside kasutajatelt”, 
kus avaldatakse IMI kasutajate tagasidet nende emakeeles, ning uus peatükk hoiatuste 
menetlemise kohta rubriigis „IMI-süsteemi kasutamise õpe”. 

5.2. Koolitustegevus Brüsselis ja liikmesriikides 

Nagu eelmistelgi aastatel, toetasid komisjoni talitused liikmesriike nende koolitus- ja 
teadlikkuse tõstmise tegevuses mitmel erineval viisil, nimelt: 

• korraldades Brüsselis koolitusüritusi IMI koordinaatoritele, lähtuvalt 
„koolitajate koolitamise” kontseptsioonist;  

• pakkudes abi siseriiklike koolitus- ja teadlikkuse tõstmise ürituste 
korraldamisel;  

• tehes lõppkasutajatele IMI tutvustamise vahendina kättesaadavaks IMI 
koolitussüsteemi; 

• pakkudes mitmekeelseid koolitusmaterjale, näiteks käsiraamatuid ja e-õppe 
mooduleid („Huvi tekitajaid”). 

(1) Paljud liikmesriigid korraldasid IMI kasutajatele koolitusi ka ilma 
komisjoni talituste toeta, sageli mõnele konkreetsele piirkonnale või 
mõnel teatud teemal (nt hoiatuste töövoog vastavalt teenuste 
direktiivile).   

(2) Mõned liikmesriigid, näiteks Hispaania ja Saksamaa, korraldasid IMI 
koolitusi süsteemselt ja laiaulatuslikult, jõudes mitmesaja kasutajani. 
Mõned väikeriigid, nagu Küpros ja Malta, on olnud edukad isiklikus 
lähenemises, kus IMI koordinaatorid koolitasid uusi IMI kasutajaid otse 
nende töökohal. 

2010. aasta juunis kõigi IMI teenuste direktiivi moodulis registreeritud asutuste seas läbi 
viidud küsitluses väitis 53 % vastanutest, et nad olid saanud IMI kasutamise kohta 
piisavalt koolitust. 22 % väitis, et koolitus pole olnud piisav, ja 24 % väitis, et nad pole 
üldse koolitust saanud. Arvestades, et küsitlus viidi läbi üsna varsti pärast direktiivi 
rakendamise tähtaja lõppu, on see väga heaendeline tulemus. 
Siiski on aga veel mõned liikmesriigid, kes pole üldse oma IMI kasutajatele koolitusi 
korraldanud või on korraldanud seda väga vähe, ning mõnedes liikmesriikides on 
sellealaseid jõupingutusi pärast riiklike rakendusaktide jõustumist vähendatud – 
mõnikord tööjõu ja rahaliste kärbete tõttu. Riikide IMI koordinaatoritelt ja nende 
hierarhiatelt on selles osas vaja pidevat pühendumist, tagamaks et uued kasutajad saaksid 
koolitust ning algkoolitusele järgneks ka aktiivne järeltöö. 
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5.3. Hilisemas etapis on vaja uuesti läbi vaadata mitmeaastase 
koolitusprogrammi võimalus 

9. aprillil 2010 avaldas komisjon aruande teenuste direktiivis sätestatud vastastikuse 
abistamise teostamise eest vastutavate ametnike koolitamise ja vahetamise kohta20. See 
aruanne tugines teenuste direktiivi artikli 34 punktile 3, mis kohustab komisjoni 
„hindama mitmeaastase programmi koostamise vajadust, et korraldada vastavat 
ametnike vahetust ja väljaõpet”. 
Mitmetest erinevatest allikatest, sealhulgas kõigi IMI kasutajate ja koordinaatorite seas 
läbi viidud küsimustikest ja IMI koolitajatelt saadud tagasidest kogutud andmed näitasid, 
et ametnike koolitamise ja vahetamise mitmeaastase programmi heakskiitmine ei ole 
piisavalt põhjendatud. Selline programm olnuks enneaegne ajal, kui teenuste direktiivil 
põhinev koostöö oli alles äsja käima läinud. Siiski tegi komisjon ettepaneku oma 
jõupingutusi koolitamise ja teadlikkuse tõstmise vallas paindlikul viisil kohandada ja 
laiendada, kui talle laekusid liikmesriikidelt vastavad taotlused. 
Samuti tegi komisjon teatavaks, et ta jälgib arenguid liikmesriikides jätkuvalt 
tähelepanelikult ning hindab uuesti vajadust koostada mitmeaastane programm IMI 
teenuste mooduli kohustusliku kasutamise esimese aasta vältel saadud kogemuste põhjal. 
 

 

5.4. Koolituse järeltöö vajab hindamist – uued koolitusviisid 

Esimese sammuna IMI koolitusraamistiku laiendamise suunas tutvustasid komisjoni 
talitused uut viisi, kuidas IMI lõppkasutajaid koolitada. IMI „klasterkoolitusele” 
kogunevad teatud rühma liikmesriikide kasutajad, kes töötavad ühes ja samas sektoris 
ning vahetavad seega tõenäoliselt koolitusel omavahel teavet. Seni on Brüsselis 
toimunud kaks niisugust koolitussessiooni ja 2011. aastal on kavas neid veel korraldada. 

                                                 
20  KOM(2010) 134 (lõplik). 

  
„Üks Slovakkia reisibüroo soovis pakkuda Ungaris piiriüleseid teenuseid. 
Meil oli vaja teada, kas see büroo tegutseb seaduslikult selles liikmesriigis, 
kus see on asutatud. Seega saatsime IMI kaudu päringu, küsides oma 
Slovakkia kolleegidelt teavet ettevõtte tausta kohta, ning saime neilt juba
samal päeval positiivse vastuse. Meil oli mõningaid raskusi mõistmis el, 
kuidas teine pool ettevõtte finantstausta tõlgendab, mistõttu vahetasime
sama päeva jooksul teavet kaks või kolm korda. Kõik see aeg olime me
süsteemi sisse logitud!  
Meie kogemuste põhjal võime kinnitada, et IMI tagab tõesti asutuste vahel
kiire suhtluse." 
   
Äritegevuslitsentside Amet , Ungari 
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• Samuti pakkusid komisjoni talitused tuge liikmesriikidele, kes soovisid 
korraldada ametnike vahetust. Paraku ei ole seni ühtegi sellist taotlust 
laekunud. 

• Arvestades teenustealaste juhtumite vähesust 2010. aastal, mille põhjusi on 
veel tarvis täiendavalt uurida (vt punkt 2.5), on praegu ilmselt ikka veel vara 
otsustada, kas koostada mitmeaastane koolitusprogramm või mitte. Siiski on 
komisjoni talitustel plaanis proovida tihedas koostöös riikide IMI 
koordinaatoritega uusi detsentraliseeritud koolituse vorme, mis oleksid 
suunatud eelkõige (1) mahukat piiriülest tegevust kätkevatele teenuste 
sektoritele ja (2) piiriäärsetele piirkondadele. Neid koolitusi korraldatakse 
esialgu väikeses mahus ja nende tulemuslikkust hinnatakse hoolikalt. Kui 
selgub, et oleks kasulik ja tasuv korraldada teatavaid koolitusi märksa 
suuremas mahus, kaalutakse mitmeaastase programmi koostamist, mis 
hõlmaks neid koolitusi. Komisjoni talitused hindavad seda küsimust 2011. 
aasta aruandes. 

5.5. Kvaliteetse kasutajatoe tagamine kasutajatele 

Aastal 2010 vastas komisjoni IMI kasutajatugi enam kui 250 abipalvele.  
Paralleelselt komisjoniga on ka liikmesriigid loonud siseriiklikul tasandil (ja mõnikord ka 
piirkondlikul tasandil) oma kasutajatoe talitused, et tagada süsteemi sujuv toimimine oma 
riigis. Hea tava eeskujuks on selles osas näiteks Poola, Hispaania ja Saksamaa. 
87 % kasutajatest, kes osalesid 2010. aasta juunis küsitluses IMI ja teenuste direktiivi 
kohta, teavad, kes on nende IMI koordinaator, ja 30 % on nendega juba ühendust võtnud. 
See näitab selgelt, et detsentraliseeritud IMI tugisüsteem, millesse on kaasatud riikliku ja 
piirkondliku tasandi / sektoriga seotud koordinaatorid, on edukas mudel. 

6. JÄRELDUSED 

6.1. Soovitused 

Oma 24. septembri 2009. aasta järeldustes kutsus nõukogu komisjoni üles jälgima 
edusamme siseturu praktilise toimimise tõhustamise vallas ja neist teada andma ning 
julgustas komisjoni ja liikmesriike tegema sel eesmärgil koostööd. Seda arvestades ning 
tagamaks, et IMI toimiks hästi ja areneks jätkuvalt edasi, et saavutada oma potentsiaal, 
tuleb komisjoni talitustel, liikmesriikidel ja IMI koordinaatoritel teha järgmist. 

•  IMI koordinaatorid: tagada, et praegused päringutele vastamisega 
viivitamise juhtumid saaksid kõrvaldatud, ja rakendada meetmeid uute 
viivituste vältimiseks.  

•  Liikmesriigid: tagada, et pädevad asutused saaksid registreeritud kõigi 
kutsealade osas, milleks IMIt kasutatakse (kehtib ka sel juhul, kui teatav 
elukutse ei ole selles riigis reguleeritud kutseala). 

•  Liikmesriigid: vajaduse korral rakendada meetmeid, et lühendada aega, 
mis asutustel kulub päringutele vastamiseks. 
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•  Komisjoni talitused: muuta süsteem veelgi kasutajasõbralikumaks 
lähtuvalt liikmesriikide tagasisidest. 

•  Komisjoni talitused ja IMI koordinaatorid: uurida täpsemalt IMI teenuste 
mooduli juhtumite arvu vähesuse põhjusi ja rakendada asjakohaseid 
meetmeid olukorra parandamiseks.  

•  Komisjon ja riikide IMI koordinaatorid: proovida ja hinnata IMI 
kasutajate koolitamise uusi detsentraliseeritud vorme teenuste valdkonnas, 
mis oleksid suunatud eelkõige (1) mahukat piiriülest tegevust kätkevatele 
teenuste sektoritele ja (2) piiriäärsetele piirkondadele. 

•  Liikmesriigid: tagada kestev pühendumus ja asjakohased ressursid IMI 
tutvustamiseks ja IMI kasutajate koolitamiseks. 

•  Liikmesriigid: plaanida ja korraldada süsteemselt koolitus- ja teadlikkuse 
tõstmise tegevust ning anda oma edusammudest teada 2011. aasta aruandes 
IMI kohta. 

•  Liikmesriigid: kasutada komisjoni talituste pakutavat tuge koolituseks ja 
ametnike vahetuseks. 

•  Komisjoni talitused: uurida uute ja vähem kulukate koolitusvormide, nagu 
veebiseminaride, kasutamise võimalust. 

•  Komisjoni talitused ja liikmesriigid: tõhustada teadlikkuse tõstmise alast 
tööd, muu hulgas suurendades üritustest osavõtjate arvukust. 

6.2. Väljavaated 

Aasta 2011 tõotab tulla IMIga seotud inimestele järjekordne kiire ja väljakutseid pakkuv 
aasta. Erilist tähelepanu pööratakse (1) võrgustiku toimimise täiendavale ühendamisele 
kutsekvalifikatsioonide ja teenuste valdkonnas ning (2) IMI muudele poliitika 
valdkondadele laiendamise kaardistamisele. 

27. jaanuaril 2011 toimus Brüsselis suur IMI ja teenuste direktiivi teemaline konverents 
pealkirjaga „IMI ja teenuste direktiiv – süsteemi kõikide võimaluste kasutamine”. 

Eeldatavalt käivitub aasta alguses pilootprojekt IMI kasutamisest halduskoostööks 
vastavalt direktiivile töötajate lähetamise kohta (direktiiv 96/71/EÜ). 

2011. aasta esimesel poolel avaldab komisjon strateegilise dokumendi IMI edasise 
laiendamise kohta ning ettepaneku horisontaalse õigusakti vastuvõtmiseks, nagu välja 
kuulutatud komisjoni teatises „Ühtse turu akt”21. 

                                                 
21  Vt allmärkus 18, ettepanek nr 45. 


