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EHDOTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 

valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

– ottaa huomioon 25. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden 

hallinnoinnista eurooppalaisen ohjausjakson 2014 puitteissa1, 

– ottaa huomioon komission 13. marraskuuta 2013 antaman kertomuksen ”Kasvua ja 

työllisyyttä edistävät sisämarkkinat: selvitys jäsenvaltioissa tapahtuneesta edistyksestä ja 

jäljellä olevista esteistä – Osa vuoden 2014 kasvuselvitystä” (COM(2013)0785), 

– ottaa huomioon komission 2. kesäkuuta 2014 antaman tiedonannon ”Vuoden 2014 

eurooppalainen ohjausjakso: maakohtaiset suositukset – Kasvun tukeminen” 

(COM(2014)0400), 

1. toteaa, että Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet ovat vielä saavuttamatta, ja katsoo, että 

vaadittua päivitystä varten olisi otettava käyttöön tehokkaampia toimia nykyisen eron 

kuromiseksi umpeen; 

2. kehottaa komissiota tarttumaan Eurooppa 2020 -strategian puolivälin tarkastelun ja 

yhdennettyjen suuntaviivojen tarkistamisen tarjoamaan tilaisuuteen ja lujittamaan 

sisämarkkinoiden ja muun muassa yhä tärkeämmäksi käyvän digitaalistrategian asemaa 

kasvussa, innovoinnissa ja työpaikkojen luomisessa sekä vahvistamaan EU:n 

kilpailukykyä keskeisillä kasvualoilla eli palvelu-, energia- ja liikennealalla sekä 

digitaalisilla sisämarkkinoilla;  

3. kehottaa jälleen komissiota esittämään ehdotuksia Eurooppa 2020 -strategian puolivälin 

tarkastelun yhteydessä, jotta sisämarkkinat voidaan luokitella eurooppalaisen 

ohjausjakson erityispilariksi, ja antamaan asiaa koskevia suuntaviivoja ja maakohtaisia 

suosituksia; 

4. pitää myönteisenä, että vuoden 2014 maakohtaisissa suosituksissa siirryttiin lujittamaan 

kasvua ja työllisyyttä; kiittää tässä yhteydessä komissiota sen työstä sisämarkkinoihin 

liittyvien maakohtaisten suositusten määrittelemiseksi mutta vaatii päättäväisempiä toimia 

kansallisten ja unionin politiikkojen ohjaamiseksi ja koordinoimiseksi, samalla kun 

rakenneuudistusten toteuttamista jatketaan, jotta edistetään sisämarkkinoiden 

vahvistamista tavoitteena niiden toimintaa vaikeuttavien esteiden poistaminen ja niiden 

potentiaalin hyödyntäminen älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun vahvistamisessa ja 

työpaikkojen luomisessa erityisesti nuorille; korostaa tältä osin, että on ylläpidettävä 

tahtoa edistää sisämarkkinoiden poliittisia painopisteitä, joita on määritetty palvelujen, 

verkkojen ja digitaalitalouden aloilla; korostaa, että maakohtaisten suositusten 

täytäntöönpanon arvioinnissa olisi tarkasteltava myös sitä, miten keskeiset sidosryhmät 

hyötyvät sisämarkkinoista; 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0130. 
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5. kehottaa edistämään tarmokkaammin yritysten ja kansalaisten saatavilla olevia 

sisämarkkinoiden välineitä, myös keskitettyjä asiointipisteitä, jotta yritykset ja kansalaiset 

olisivat paremmin tietoisia kasvun ja työpaikkojen luomiseen liittyvistä mahdollisuuksista 

sisämarkkinoilla; 

6. panee merkille valmistusteollisuuden potentiaalin sisämarkkinoilla; korostaa tässä 

yhteydessä, että on tärkeää poistaa teollisuustuotteiden tuotantoa, jakelua ja hankintaa 

hankaloittavia esteitä valmistusteollisuudessa; 

7. tukee komission säänneltyjä ammatteja koskevaa työtä mutta katsoo, että olisi lisättävä 

toimia kansallisella tasolla asetettujen rajoitusten poistamiseksi, erityisesti niiden, jotka 

vaikuttavat pääsyyn säänneltyihin ammatteihin, jotta tuetaan työpaikkoja, kasvua ja 

pätevien ammattilaisten liikkuvuutta sisämarkkinoilla; katsoo lisäksi, että tavaroiden 

sisämarkkinoilla ilmeneviä esteitä olisi seurattava tarkemmin; 

8. katsoo, että eurooppalaisen ohjausjakson on oltava osallistava prosessi ja että poliittisista 

painopisteistä on keskusteltava myös hallituspiirien ulkopuolella, jotta voidaan laajentaa 

kansallista sitoutumista ja panna tehokkaasti täytäntöön sekä talouden ohjaus ja hallinta 

että sisämarkkinoiden hallinnointi; katsoo, että vuoropuhelu kansallisten parlamenttien ja 

kansalaisyhteiskunnan kanssa on olennaisessa roolissa, kun pyritään palauttamaan 

luottamusta sisämarkkinoihin; kehottaa tässä yhteydessä tukemaan komissiota, joka 

avustaa jäsenvaltioita monimutkaisen sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanossa; 

9. katsoo, että eurooppalaisessa ohjausjaksoprosessissa tarvitaan avoimempaa ja 

tehokkaampaa poliittista koordinaatiota, erityisesti lisäämällä kansallisten parlamenttien 

osallistumista, vahvistamalla ja aikaistamalla työmarkkinaosapuolten panosta sekä 

lisäämällä Euroopan parlamentin erioikeuksia; 

10. toteaa, että sisämarkkinat ovat yksi Eurooppa-hankkeen tärkeimmistä osa-alueista, joka 

hyödyttää sekä kansalaisia että yrityksiä; muistuttaa, että sisämarkkinat ovat edelleen 

hyvin pirstaleiset ja kasvua, innovaatiota ja työpaikkoja koskevia runsaita mahdollisuuksia 

jää suurelta osin hyödyntämättä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita täyttämään 

lupauksensa ja turvaamaan sisämarkkinoiden vauhdittamisen yhtenä unionin tärkeimmistä 

painopistealoista; 

11. painottaa, että Euroopan talouksien on hyödynnettävä toiminnassaan täysimääräisesti 

keskinäistä riippuvuutta sisämarkkinoilla ottaen samalla huomioon jäsenvaltioiden 

erilaiset kehitysvaiheet ja painopisteet; katsoo, että olisi keskityttävä sekä teollisuuteen 

että palveluihin, jotta voidaan vahvistaa tuotantojärjestelmien välistä suotuisaa 

lähentymistä ja myönteisiä heijastusvaikutuksia koko sisämarkkinoilla; 

12. katsoo, että julkisten ja yksityisten varojen riittävä kohdentaminen ja tehokas käyttö on 

olennaisen tärkeää, jotta voidaan elvyttää reaalitaloutta, edistää elpymistä kaikissa 

jäsenvaltioissa ja edistää resurssitehokasta taloutta; suhtautuu sen vuoksi myönteisesti 

komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin ehdottamaan 300 miljardin euron 

investointiohjelmaan; tukee komission suositusta, jonka mukaan etusijalle asetettaisiin 

julkiset investoinnit infrastruktuuriin, tutkimukseen, innovointiin ja inhimillisen pääoman 

kehittämiseen; korostaa tarvetta edistää rahoituksensaantia ja huomauttaa, että 

luotonsaantiin liittyvät suuret erot syventävät edelleen kasvavia sisäisiä eroja; katsoo 
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lisäksi, että näillä investoinneilla olisi edistettävä yhdenmukaisen ja integroidun 

teollisuuspolitiikan käynnistämistä ja että niitä olisi täydennettävä painottamalla erityisesti 

työpaikkojen luomista varsinkin nuorille; 

13. vaatii komissiota toteuttamaan lisätoimenpiteitä pk-yritysten, myös digitaalisessa 

ympäristössä toimivien uusyritysten, rahoituksen saannin parantamiseksi sekä 

kehittämään liiketoimintaympäristöä, yksinkertaistamaan menettelyjä ja vähentämään 

hallinnollisia rasitteita sisämarkkinoilla toimivilta yrityksiltä; 

14. pitää pk-yritysten rahoituksen saannin helpottamista ensisijaisena tavoitteena ja kehottaa 

panemaan yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) (2014–

2020) täysimääräisesti täytäntöön;  

15. katsoo, että Eurooppaa on uudelleenteollistettava strategisten alojen pohjalta; kehottaa sen 

vuoksi komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan kiireellisesti yhteisen strategian, jolla 

vahvistetaan Euroopan teollisuutta ja pyritään näin lisäämään reilua kilpailua ja luomaan 

laadukkaita työpaikkoja; 

16. jakaa komission huolen siitä, että sellaisten monikansallisten yhtiöiden määrä on 

lisääntynyt, jotka turvautuvat verosuunnittelustrategioihin keventääkseen tai välttääkseen 

kokonaisverotaakkaansa hyödyntämällä verojärjestelmien välisiä eroavaisuuksia; 

korostaa, että tarvitaan parempaa ja tehokkaampaa verojen koordinointia, jotta voidaan 

varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset ja välttää vilpillinen kilpailu ja haitalliset 

vääristymät sisämarkkinoilla; 

17. katsoo, että on luotava perusteellisen analyysin pohjalta unionin laajuinen 

verotietojärjestelmä, jolla kansallisten verorakenteiden yhdenmukaistamisen sijaan 

helpotetaan niiden koordinointia seuraamalla jatkuvasti ja avoimesti jäsenvaltioiden 

tekemiä leikkauksia ja korotuksia; katsoo, että talouspolitiikan eurooppalainen 

ohjausjakso tarjoaisi tällaisen järjestelmän toiminnan kannalta hyvän perustan, koska 

muiden samanaikaisten makrotaloudellisten erityistoimenpiteiden kanssa siinä 

seurattaisiin asianmukaisesti eri jäsenvaltioiden erilaisia veropolitiikkoja ottaen 

täysimääräisesti huomioon kyseisen jäsenvaltion yleiset talousennusteet samoin kuin 

talouden perustekijät ja tulevaisuudennäkymät sekä yhteiset eurooppalaiset tavoitteet; 

kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita tämän vuoksi liittämään eurooppalaiseen 

ohjausjaksoon verotulovajeen pienentämiseen tähtäävän strategian; 

18. katsoo, että sisämarkkinoiden avulla voidaan olennaisesti vauhdittaa kasvua ja että 

komission määrittämät keskeiset alat – palvelut, rahoituspalvelut, liikenne, energia ja 

digitaalimarkkinat – ovat ratkaisevia sen täysimääräisen integroinnin kannalta; 

19. painottaa, että talouskriisi on heikentänyt huomattavasti monien Euroopan unionin 

kansalaisten elinoloja ja johtanut epätasa-arvoisuuden ja köyhyyden jyrkkään 

lisääntymiseen; huomauttaa, että laadukkaiden, kohtuuhintaisten ja tehokkaiden julkisten 

palvelujen turvaaminen kansalaisille ja yrityksille on keskeisen tärkeää talouskasvun 

edistämiseksi ja samalla se takaa sosiaalisen koheesion ja köyhyyden vähentämisen sekä 

mahdollistaa talouksien ja yhteiskuntien paremman kestävyyden; 
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20. vaatii luomaan todelliset energian sisämarkkinat, joiden avulla varmistetaan tasapuolinen 

markkinoille pääsy, korkeatasoinen kuluttajansuoja ja erityisesti pk-yritysten pääsy 

markkinoille; 

21. korostaa, että eurooppalainen ohjausjakso on erinomainen tilaisuus vaatia jäsenvaltioita 

tehostamaan toimiaan digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseksi, mikä tarkoittaa paitsi 

kasvun ja työpaikkojen luomista, erityisesti pk-yrityksissä ja nuorille, myös tulevaisuuteen 

suuntautuvan ja nykyaikaisen EU:n kehittämistä; 

22. katsoo, että jäsenvaltioiden on lisättävä toimiaan julkishallintojensa uudenaikaistamiseksi 

saattamalla julkishallintoa koskevaan lainsäädäntöön liittyvät uudistuksensa päätökseen, 

tarjoamalla enemmän ja paremmin saavutettavia digitaalisia palveluja kansalaisille ja 

yrityksille, vähentämällä kustannuksia ja lisäämällä tehokkuutta sekä helpottamalla rajat 

ylittävää yhteistyötä ja panemalla täytäntöön julkishallintojen yhteentoimivuusperiaatteita; 

korostaa, että unionin julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevan 

lainsäädännön täysimääräinen ja nopea täytäntöönpano tarjoaisi hyvän tilaisuuden lisätä 

innovaatiota ja pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia sekä uudenaikaistaa 

julkishallintoa sekä keskus- että paikallishallinnon tasolla parantamalla julkisten menojen 

ja investointien laatua ja lisäämällä niiden tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä;  

23. katsoo, että on tärkeää korjata digitaalisia palveluja koskevien kansallisten sääntöjen 

pirstaleisuutta ja kehittää innovatiivisemmat ja avoimemmat digitaaliset sisämarkkinat, 

jotka perustuvat terveeseen kilpailuun, ovat hyvin saatavilla ja tarjoavat korkeatasoista 

kuluttajasuojaa. 
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