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EHDOTUKSET 

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

valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että talous- ja rahoituskriisi on aiheuttanut sen, että investoinnit ovat 

EU:ssa vähentyneet noin 15 prosenttia vuoden 2007 huippulukemista; 

B. ottaa huomioon, että tällainen investointikuilu haittaa talouden elpymistä, työpaikkojen 

luomista, teollisuuden pitkän aikavälin kasvua ja kilpailukykyä sekä sisämarkkinoita 

yleisesti ja vaarantaa Eurooppa 2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen; 

C. katsoo, että sisämarkkinoiden talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelun ja 

parantamisen olisi perustuttava kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan ja sellaisten toisiinsa 

liittyvien ja keskenään johdonmukaisten toimien kokonaisuuteen, jotka vauhdittavat 

älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua sekä kilpailukykyä ja auttavat luomaan entistä 

parempia ja kestäviä työpaikkoja pelkän vajeeseen keskittymisen asemesta; toteaa, että 

myös toimivien, tehokkaiden ja vakaiden sisämarkkinoiden etujen hyödyntäminen ja 

teollisen perustan lujittaminen ovat keskeisellä sijalla näiden tavoitteiden saavuttamisessa; 

D. katsoo, että komission olisi tarkkailtava sisämarkkinoita ottaen huomioon talouden 

ohjausjärjestelmään liittyvien toimien täytäntöönpanon laatu; katsoo, että komission on 

sisällytettävä vuosittaiseen ohjausjärjestelmän tarkasteluun ja tulostauluun 

sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanon esteet; katsoo, että valvonnassa on 

arvioitava, missä määrin kuluttajat, kansalaiset ja yrittäjät hyötyvät sisämarkkinoista, ja 

otettava huomioon haasteet, joita kuluttajat ja sisämarkkinoilla toimivat yrittäjät kohtaavat 

erityisesti alueilla, joilla jäsenvaltiot eivät ole panneet täytäntöön 

sisämarkkinalainsäädäntöä tai valvoneet sen täytäntöönpanoa; 

E. ottaa huomioon, että sisämarkkinoiden toteutuminen julkisten hankintojen ja 

kuluttajansuojan alalla edistäisi osaltaan bkt:n kasvua 300 miljardilla eurolla vuosittain; 

F. toteaa, että parhaillaan laaditaan unionin investointisuunnitelmaa 315 miljardin euron 

keräämiseksi uusiin investointeihin kolmen seuraavan vuoden aikana; 

G. toteaa, että Euroopan unionin kilpailukyky on syvässä kriisissä yhä haastavammassa 

maailmantaloudessa ja sisämarkkinoilla, joilla vain hyvin kilpailukykyiset taloudet voivat 

luoda työpaikkoja ja nostaa kansalaistensa elintasoa; 

1. pitää myönteisenä sitä, että komission tiedonannossa ”Euroopan investointiohjelma” 

(COM(2014)0903), komission tiedonannossa ”Vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvän 

jouston mahdollisimman tehokas hyödyntäminen” (COM(2015)0012) ja ehdotuksessa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan strategisten investointien 

rahastosta (COM(2015)0010) nostetaan etusijalle tarve liittää talouden ohjausjärjestelmän 

uudelleentarkastelu suoraan reaalitalouden tarpeisiin ja toteuttaa sisämarkkinat sekä luoda 

digitaaliset sisämarkkinat; 
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2. pitää talouden ohjausjärjestelmää tärkeänä poliittisena aloitteena, joka edistää Eurooppa 

2020 -ohjelman sisämarkkinoiden käyttämättömän kasvupotentiaalin täyteen 

hyödyntämiseen tähtääviä tavoitteita ja lippulaivahankkeita; katsoo, että hyödyntämällä 

sisämarkkinoiden kasvupotentiaalin jäsenvaltiot saavuttavat helpommin talouden 

ohjausjärjestelmään sisällytetyt tavoitteet; katsoo lisäksi, että sisämarkkinoiden 

pääasiallisia toimijoita ovat kuluttajat ja yrittäjät; 

3.  korostaa, että sisämarkkinat ovat keskeinen kasvun ja työpaikkojen vauhdittaja ja että 

kasvun keskeisenä alueena ovat digitaaliset sisämarkkinat, joiden olisi oltava tavaroiden ja 

palveluiden rajat ylittävän verkkomyynnin sekä julkisten hankintojen aidot markkinat; 

4. korostaa talouskriisin osoittaneen selvästi, että on tärkeää vahvistaa ja ohjata Euroopan 

unionin sekä jäsenvaltioiden taloutta kohti tutkimusta ja kehittämistä sekä tekniikkaa ja 

tietoa niin, että helpotetaan sekä kuluttajien että yritysten markkinoille pääsyä ja 

liikkuvuutta, laajennetaan digitaalisia sisämarkkinoita, torjutaan sisämarkkinoiden 

pirstoutumista unionissa jäsenvaltioiden asianmukaisesti täytäntöönpaneman 

sisämarkkinalainsäädännön avulla ja edistetään investointeja reaalitalouteen etenkin 

aloilla, jotka edistävät kestävää kehitystä, resurssitehokkuutta ja siirtymistä 

ympäristöystävällisiin energiamuotoihin; katsoo, että samalla on edistettävä työpaikkoja 

luovaa kasvua ja jäsenvaltioiden taloudellista lähentymistä ja poistettava euroalueeseen 

kuuluvien ja siihen kuulumattomien jäsenvaltioiden välinen kuilu; 

5. katsoo, että eurooppalaisen talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelun tulisi kulkea 

rinnan kokonaisvaltaisen Eurooppa 2020 -strategian ja eurooppalaisen ohjausjakson 

tarkistuksen kanssa, jotta voidaan edistää kestävää ja kilpailukykyistä kasvua; kehottaa 

näin ollen laatimaan uuden lähestymistavan sisämarkkinoille ja digitaalisille 

sisämarkkinoille Eurooppa 2020 -strategian tarkistuksen yhteydessä sisällyttämällä 

asianmukaisesti sisämarkkinoiden painopistealueet/tavoitteet uusiin yksinkertaistettuihin 

suuntaviivoihin, yleistavoitteisiin tai lippulaivahankkeisiin; 

6. pitää myönteisenä ohjausjärjestelmän vaikuttavuuden uudelleentarkastelua, jotta voidaan 

arvioida hallinnointia koskevien sääntöjen tehokasta ja yhdenmukaista soveltamista 

komissiossa, neuvostossa ja jäsenvaltioissa; katsoo, että uudelleentarkastelun on vain 

tarvittaessa johdettava sisämarkkinoiden ohjausjärjestelmän uudelleenarviointiin ja että 

näiden kahden menettelyn mahdollisia synergiaetuja on tutkittava; 

7. vaatii jälleen menettelyjä, joiden avulla Euroopan parlamentti voi osallistua 

asianmukaisella tavalla talouden ohjausjärjestelmän menettelyihin, jotta mahdollistetaan 

sisämarkkinoiden hallintaan tarvittavien toimenpiteiden hyväksyminen parlamentissa ja 

neuvostossa erityisesti liittyen niihin aloihin, joilla unionin sääntelykehys on jo laadittu 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan mukaista tavallista 

lainsäätämisjärjestystä noudattaen; 

8. kehottaa jälleen komissiota ja neuvostoa tekemään parlamentin kanssa toimielinten 

välisen sopimuksen, jotta voidaan varmistaa asianmukaisesti parlamentin osallistuminen 

ohjausjaksoa koskevaan prosessiin; 

9. katsoo, että talouden ohjausjärjestelmän on oltava osallistava sekä entistä avoimempi ja 

yksinkertaisempi ja siinä on otettava huomioon kansalliset erityispiirteet; katsoo myös että 
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poliittisista prioriteeteista on keskusteltava entistä kattavammin asianomaisten 

sidosryhmien kanssa ja samalla on säilytettävä riippumattomuus eturyhmien 

vaikutuksesta;  

10. katsoo, että kansallisten parlamenttien olisi osallistuttava entistä enemmän talouden 

ohjausjärjestelmän ja sisämarkkinoiden ohjauksen yhteydessä määritettyjen toimien 

tehokkaaseen täytäntöönpanoon; 

11. korostaa uuden kasvun ja työpaikkojen luomisen merkitystä talouden ohjausjärjestelmää 

koskevan yleisen mielipiteen kannalta ja kehottaa näin ollen komissiota parantamaan 

eurooppalaista liiketoimintaympäristöä erityisesti pk-yritysten osalta sekä vähentämään 

byrokratiaa ja parantamaan rahoituksen saatavuutta; muistuttaa tässä yhteydessä, että pk-

yrityksiä on tuettava myös pääsyssä EU:n ulkopuolisille markkinoille, kuten 

Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Kiinaan ja Intiaan; 

12. vaatii, että sisämarkkinoiden tilan tarkastelusta on tehtävä talouden ohjausjärjestelmän 

osa, jolla luodaan perusteet vuosittaiselle yhteismarkkinasyklille vahvistamalla 

eurooppalaisen ohjausjakson sisämarkkinoita koskevaa pilaria; katsoo, että tällainen 

integroitu politiikan kehys voisi edistää sisämarkkinoiden esteiden tunnistamista ja 

parantaa talouden ohjausta koskevien EU:n sääntöjen täytäntöönpanoa; korostaa, että 

tarkistettujen julkisia hankintoja koskevien direktiivien ja etenkin niiden 

myöntämisperusteita koskevien säännösten täysi täytäntöönpano voi auttaa viranomaisia 

käyttämään julkisia resursseja paremmin ja välttämään pitkällä aikavälillä tarpeettomia 

ympäristö- ja sosiaalikustannuksia, millä on myönteinen vaikutus julkisen talouden 

vakauteen; 

13. uskoo vahvasti, että toimet on kohdistettava eurooppalaisen ohjausjakson eri osien 

keskeisiin prioriteetteihin; korostaa, että on tärkeää keskittyä alueisiin, jotka tuottavat 

merkittävää eurooppalaista lisäarvoa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden 

mukaisesti; kehottaa komissiota työskentelemään jäsenvaltioiden kanssa sellaisten 

keinojen tunnistamiseksi, joiden avulla voidaan varmistaa näiden periaatteiden entistä 

tehokkaampi toteutus; 

14. kehottaa komissiota laatimaan Euroopan parlamentille sisämarkkinoiden integraatiota 

koskevan vuosittaisen kertomuksen, jossa keskitytään erityisesti suurimman 

kasvupotentiaalin mahdollistaviin keskeisiin alueisiin ja entistä parempien ja kestävien 

työpaikkojen luomiseen sekä arvioidaan maakohtaisten suositusten täytäntöönpanon 

tehokkuutta ja sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa; 

toteaa, että arvio voitaisiin tehdä osana vuotuista kasvuselvitystä; 

15. muistuttaa, että hyvä talouden ohjaus ja sen vaikutukset voivat toteutua vain, kun kaikki 

sidosryhmät ovat siinä mukana; painottaa, että EU, jäsenvaltiot, alueet, kunnat, 

työmarkkinaosapuolet ja sidosryhmät tarvitsevat kokonaisvaltaista lähestymistapaa 

politiikan täytäntöönpanossa ja kehittämisessä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

varmistamaan kansalaiskeskustelua koskevan demokraattisen periaatteen noudattamisen 

siten, että huolehditaan asianmukaisten sidosryhmien jäsennellystä osallistumisesta 

talouden ohjausjärjestelmään ja erityisesti eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvään 

prosessiin; 
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16. korostaa mahdollisuutta kanavoida ylimääräistä julkista ja yksityistä rahaa 

toteuttamiskelpoisille hankkeille, jotka tuottavat todellista lisäarvoa Euroopan sosiaaliselle 

markkinataloudelle, ja painottaa, että sisämarkkinoiden keskeiset sektorit – liikenne, 

energia, palvelut ja tuotteet sekä tutkimus ja innovointi – ja digitaaliset sisämarkkinat 

edustavat riittävän suurta (ja sopivinta) mittakaavaa investoinneille, jotka ovat 

tukikelpoisia investointihankesuunnitelmissa; 

17. pitää myönteisenä joustoa käsitelleessä komission tiedonannossa määritellyn 

investointilausekkeen tarjoamaa ylimääräistä liikkumavaraa; katsoo, että uuden 

mahdollisuuden koko potentiaali tulisi hyödyntää, jotta jäsenvaltioita kannustetaan 

investoimaan selkeää eurooppalaista lisäarvoa tuoviin hankkeisiin, kuten hankkeisiin, 

jotka liittyvät läheisesti sisämarkkinoiden ja digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämiseen 

edelleen; katsoo, että kohdennetut investoinnit ja uudistukset sisämarkkinoiden keskeisillä 

aloilla ja julkishallinnon uudenaikaistamisessa – etenkin sähköisen hallinnon ja sähköisten 

hankintojen alalla – tulisi katsoa rakenneuudistuksiksi; 

18. on huolissaan maakohtaisten suositusten täytäntöönpanon puutteista joissakin 

jäsenvaltioissa, joissa vain 12 prosenttia maakohtaisista suosituksista oli toteutettu täysin 

vuonna 2013; painottaa, että tarvitaan maakohtaisten suositusten parempaa 

täytäntöönpanoa, jotta voidaan edistää kasvua ja työllisyyttä; kehottaa komissiota 

lujittamaan sitoutumista maakohtaisiin suosituksiin jäsenvaltioissa vahvistamalla 

kansallisten parlamenttien osallistumista. 
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