TEE ROOMAST EDASI
TUGEV ÜHENDATUD ÜHTNE TURG

„Ma usun, et peame digitaaltehnoloogia – mis ei tunne riigipiire – pakutavaid
suurepäraseid võimalusi palju paremini ära kasutama. Kui me seda
teeme, saame tagada, et Euroopa kodanikud saavad varsti kasutada oma
mobiiltelefone kõikjal Euroopas, ilma et nad peaksid maksma rändlustasusid.
Saame tagada, et tarbijad saavad oma elektroonikaseadmetega kasutada
teenuseid, kuulata muusikat, vaadata filme ja spordivõistlusi kus Euroopa
osas nad ka ei viibiks ja sõltumata riigipiiridest.
Me saame luua võrdsed võimalused kõigile ettevõtjatele, kes pakuvad
Euroopa Liidus oma kaupu ja teenuseid, nii et nende suhtes kohaldatakse
samu isikuandmete ja tarbijakaitse norme.“
President Jean-Claude Juncker, 15. juuli 2014.

Rooma lepingutega rajati ühisturg, kus inimesed, kaubad, teenused ja kapital saavad vabalt liikuda, ning loodi tingimused, mis aitavad Euroopa kodanike hüvanguks üles ehitada jõuka ja stabiilse ühiskonna. Tänu ühtsele turule
naudivad tarbijad paljude toodete ja teenuste laia valikut ja madalaid hindu. EL tagab kõrgetasemelise tarbijakaitse, mille hulka kuuluvad tooteohutus, toiduohutus ja muud olulised lepingulised tingimused. Ettevõtjatele pakub
ühtne turg juurdepääsu 500 miljonile võimalikule kliendile. Eurot, mis on ühisraha 19 liikmesriigis 28st, kasutab
iga päev rohkem kui 330 miljonit inimest. Sellest on saanud teine enim kasutatud reservvaluuta maailmas.
Internetipõhistel teenustel on tohutu potentsiaal, mis on ELi tasandil suures osas kasutamata

315 miljonit
eurooplast kasutab internetti
iga päev

54% USAs asuvad
internetipõhised
teenused

4% ELi piiriülesed
internetipõhised
teenused
42% liikmesriikide
internetipõhised
teenused

Vaid 15% kõigist
tarbijatest teeb
veebis oste mõnest
teisest ELi riigist
Ainult 7% VKEdest
müüb piiriüleselt

Allikas: JRC/Tulevikutehnoloogiate Instituut, digitaalmajanduse töödokument, 2015

Rooma deklaratsioon:
„Jõukas ja jätkusuutlik Euroopa: liit, mis loob majanduskasvu ja töökohti; liit, kus on tugev, ühendatud ja arenev
ühtne turg, mis on avatud tehnoloogilistele uuendustele, ning stabiilne ja veelgi tugevam ühisraha, mis võimaldavad
majanduskasvu, ühtekuuluvust, konkurentsivõimet, innovatsiooni ja vahetusi, eriti väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtjate jaoks; liit, mis edendab püsivat ja jätkusuutlikku majanduskasvu investeeringute, struktuurireformide
ning majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimise kaudu.“

NA-01-17-267-ET-N

VÄLJAKUTSE
Kui Euroopa majandus- ja rahaliitu ei tugevda, võib ta lasta käest võimaluse luua töökohti
ning soodustada õiglast ja jätkusuutlikku majanduskasvu konkurentsivõimelises sotsiaalses
turumajanduses, mille eesmärk on saavutada täielik tööhõive ja sotsiaalne progress.
Kriisi tagajärgedega – alates pikaajalisest töötusest ja lõpetades kõrge avaliku ja erasektori
võlatasemega – tegelemine on endiselt kiireloomuline prioriteet. Esimest korda pärast Teist maailmasõda on
reaalne oht, et praeguse põlvkonna noored on lõpuks kehvemal järjel kui nende vanemad. Euroopa majanduse
muutmine kaasavamaks, konkurentsivõimelisemaks, paindlikumaks ja tulevikukindlamaks on lähiaastatel
esmatähtis.

EDASISED SAMMUD
2007 2012 2015 2017
Mõistes täielikult toimiva ühtse turu potentsiaali töökohtade loomiseks
ja majanduskasvuks, on komisjon teinud ettepanekud ühtse turu
€ 0.49 € 0.29 € 0.19 Riigisisene
hind
eri strateegiate kohta, pidades eeskätt silmas digitaalse ühtse turu
väljakujundamisest tulenevaid võimalusi. Täielikult toimiv digitaalne
ühtne panustada ELi majandusse 415 miljardit eurot aastas ja luua sadu
tuhandeid uusi töökohti. 2015. aasta maist saadik on tehtud juba suuri
Kõneminuti hind
edusamme. Ent palju on veel vaja ära teha, eelkõige sellistes valdkondades
nagu investeeringute suurendamine digitaristusse ja kõrgjõudlusega
andmetöötlusesse, e-privaatsus, e-kaubanduse edendamine ja autoriõiguse normide nüüdisajastamine.
Valges raamatus Euroopa tuleviku kohta on leitud, et ükskõik millist stsenaariumi liit järgida otsustab,
ühisraha on äärmiselt oluline ja tuleb tagada, et sellest saavad kasu nii kodanikud, ettevõtjad kui ka liikmesriigid.
Selleks et kõrvaldada ühisraha allesjäänud puudused ja erinevused ning olla valmis kriisideks tulevikus, tuleb
Euroopa majandus- ja rahaliidu alustalasid tugevdada. 2015. aasta juunis avaldatud viie juhi aruandes on esitatud
kava majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimiseks. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaastat on
uuendatud ja see sisaldab nüüd suuremat sotsiaalset mõõdet. Praegu töötame selle nimel, et kehtivaid majandusja eelarve-eeskirju lihtsustada ning nende läbipaistvust ja prognoositavust suurendada.
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