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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, 
yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja 
Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, 
(EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 
2017/826 kumoamisesta
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0441),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan sekä 43 artiklan 2 kohdan, 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan ja 114, 173 ja 
338 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C8-0254/2018),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean xxxx antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean xxxx antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, budjettivaliokunnan ja liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan lausunnot (A8-0000/2018),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 [EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0.].
2[EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0.].
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Sen vuoksi on aiheellista perustaa 
sisämarkkinoita, yritysten, mukaan 
luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, 
kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja 
koskeva ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’. 
Ohjelma olisi perustettava vuosiksi 2021–
2027 eli seitsemäksi vuodeksi.

(7) Sen vuoksi on aiheellista perustaa 
sisämarkkinaohjelma, jäljempänä 
’ohjelma’, jolla vahvistetaan 
sisämarkkinoita ja parannetaan niiden 
toimintaa yritysten, erityisesti 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten, kilpailukyvyn, 
standardoinnin, kuluttajansuojan, 
elintarvikeketjun ja Euroopan tilastojen 
alalla. Ohjelma olisi perustettava vuosiksi 
2021–2027 eli seitsemäksi vuodeksi.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ohjelmasta olisi tuettava 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
tukevan unionin lainsäädännön 
suunnittelua, täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen valvontaa. Ohjelmasta olisi 
tuettava sellaisten edellytysten luomista, 
joilla voidaan parantaa sisämarkkinoiden 
kaikkien toimijoiden – yritysten, 
kansalaisten, mukaan luettuna kuluttajat, 
kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten –
vaikutusmahdollisuuksia. Tätä varten 
ohjelmalla olisi pyrittävä varmistamaan 
yritysten, erityisesti pk-yritysten, 
kilpailukyky mutta myös tukemaan 
kuluttajansuojaa ja turvallisuutta koskevien 
sääntöjen noudattamisen valvontaa ja 
lisäämään yritysten ja yksityishenkilöiden 
tietoa asiasta antamalla niille oikeanlaiset 
välineet, tiedot ja taidot valistuneiden 

(8) Ohjelmasta olisi tuettava 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
tukevan unionin lainsäädännön 
suunnittelua, täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen valvontaa. Ohjelmasta olisi 
tuettava sellaisten edellytysten luomista, 
joilla voidaan parantaa sisämarkkinoiden 
kaikkien toimijoiden – yritysten, 
kansalaisten, mukaan luettuna kuluttajat, 
kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten –
vaikutusmahdollisuuksia. Tätä varten 
ohjelmalla olisi pyrittävä varmistamaan 
yritysten, erityisesti pk-yritysten, mukaan 
lukien matkailualalla toimivat yritykset, 
kilpailukyky mutta myös tukemaan 
kuluttajansuojaa ja turvallisuutta koskevien 
sääntöjen noudattamisen valvontaa ja 
lisäämään yritysten ja yksityishenkilöiden 
tietoa asiasta antamalla niille oikeanlaiset 
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päätösten tekemiseen sekä vahvistamaan 
niiden osallistumista unionin poliittiseen 
päätöksentekoon. Ohjelmalla olisi pyrittävä 
myös tiivistämään sääntelyyn ja hallintoon 
liittyvää yhteistyötä, esimerkiksi 
vaihtamalla hyviä toimintatapoja ja 
vahvistamalla tieto- ja osaamispohjaa, 
myös käyttämällä strategisia julkisia 
hankintoja. Lisäksi ohjelmalla olisi 
pyrittävä tukemaan unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoa tukevien korkealaatuisten 
kansainvälisten standardien kehittämistä. 
Tähän sisältyy myös standardien 
laatiminen tilinpäätösraportointiin ja 
tilintarkastukseen liittyvillä aloilla, millä 
edistetään unionin pääomamarkkinoiden 
avoimuutta ja moitteetonta toimintaa ja 
vahvistetaan sijoittajansuojaa. Ohjelmasta 
olisi tuettava sääntöjen ja standardien 
laatimista myös niin, että varmistetaan 
sidosryhmien mahdollisimman laaja 
osallistuminen. Ohjelman tavoitteena 
pitäisi olla myös tukea sellaisen unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen valvontaa, jossa säädetään 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden 
korkeasta tasosta koko elintarvikeketjussa 
ja eläinten hyvinvoinnin kohentamisesta.

välineet, tiedot ja taidot valistuneiden 
päätösten tekemiseen sekä vahvistamaan 
niiden osallistumista unionin poliittiseen 
päätöksentekoon. Ohjelmalla olisi pyrittävä 
myös tiivistämään sääntelyyn ja hallintoon 
liittyvää yhteistyötä, esimerkiksi 
vaihtamalla hyviä toimintatapoja ja 
vahvistamalla tieto- ja osaamispohjaa, 
myös käyttämällä strategisia julkisia 
hankintoja. Lisäksi ohjelmalla olisi 
pyrittävä tukemaan unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoa tukevien korkealaatuisten 
kansainvälisten standardien kehittämistä. 
Tähän sisältyy myös standardien 
laatiminen tilinpäätösraportointiin ja 
tilintarkastukseen liittyvillä aloilla, millä 
edistetään unionin pääomamarkkinoiden 
avoimuutta ja moitteetonta toimintaa ja
vahvistetaan sijoittajansuojaa. Ohjelmasta 
olisi tuettava sääntöjen ja standardien 
laatimista myös niin, että varmistetaan 
sidosryhmien mahdollisimman laaja 
osallistuminen. Ohjelman tavoitteena 
pitäisi olla myös tukea sellaisen unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen valvontaa, jossa säädetään 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden 
korkeasta tasosta koko elintarvikeketjussa 
ja eläinten hyvinvoinnin kohentamisesta.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Nykyaikaiset sisämarkkinat 
edistävät kilpailua ja tuovat etuja 
kuluttajille, yrityksille ja työntekijöille. 
Alati kehittyvien palvelujen 
sisämarkkinoiden paremman 
hyödyntämisen pitäisi auttaa EU:n 
yrityksiä luomaan työpaikkoja ja lisäämään 
toimintaansa rajojen yli, tarjoamaan 

(9) Nykyaikaiset sisämarkkinat 
perustuvat oikeudenmukaisuuden ja 
avoimuuden periaatteille, edistävät 
kilpailua ja tuovat etuja kuluttajille, 
yrityksille ja työntekijöille. Alati 
kehittyvien palvelujen sisämarkkinoiden 
paremman hyödyntämisen pitäisi auttaa 
EU:n yrityksiä luomaan työpaikkoja ja 
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laajempaa palveluvalikoimaa 
edullisemmilla hinnoilla ja pitämään yllä 
kuluttajia ja työntekijöitä hyödyttäviä 
korkeita standardeja. Tämän 
saavuttamiseksi ohjelmalla olisi edistettävä 
jäljellä olevien esteiden poistamista ja 
varmistettava sääntelykehys, joka pystyy 
mukautumaan uusien innovatiivisten 
liiketoimintamallien mukaan.

lisäämään toimintaansa rajojen yli, 
tarjoamaan laajempaa palveluvalikoimaa 
edullisemmilla hinnoilla ja pitämään yllä 
kuluttajia ja työntekijöitä hyödyttäviä 
korkeita standardeja. Tämän 
saavuttamiseksi ohjelmalla olisi edistettävä 
sisämarkkinoiden kehityksen parempaa 
seurantaa, myös uusien teknologioiden ja 
innovatiivisten liiketoimintamallien 
vaikutuksen osalta, ja jäljellä olevien 
esteiden tunnistamista ja poistamista ja 
varmistettava sääntelykehys, joka pystyy 
mukautumaan yhteiskunnallisen 
yrittäjyyden kaltaisten uusien 
innovatiivisten liiketoimintamallien 
mukaan.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Monien teollisten tuotteiden osalta 
sääntelyyn liittyviä esteitä sisämarkkinoilla 
on poistettu ennalta ehkäisevillä 
mekanismeilla, antamalla yhteisiä sääntöjä 
ja soveltamalla vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatetta, jos tällaisia 
unionin sääntöjä ei ole. Aloilla, joilla ei ole 
unionin lainsäädäntöä, vastavuoroisen 
tunnustamisen periaate tarkoittaa sitä, että 
tavaroilla, joita pidetään laillisesti kaupan 
yhdessä jäsenvaltiossa, on oikeus liikkua 
vapaasti ja niitä voidaan myydä toisessa 
jäsenvaltiossa. Vastavuoroisen 
tunnustamisen puutteellinen soveltaminen 
kuitenkin vaikeuttaa sellaisten yritysten 
tilannetta, jotka haluavat muiden 
jäsenvaltioiden markkinoille. Siitä 
huolimatta, että tavaramarkkinat ovat 
erittäin integroituneet, tämä johtaa 
menetettyihin mahdollisuuksiin koko 
taloudessa. Ohjelmalla olisi sen vuoksi 

(10) Monien teollisten tuotteiden osalta 
sääntelyyn liittyviä esteitä sisämarkkinoilla 
on poistettu ennalta ehkäisevillä 
mekanismeilla, antamalla yhteisiä sääntöjä 
ja standardeja ja soveltamalla 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, 
jos tällaisia unionin sääntöjä ei ole. Aloilla, 
joilla ei ole unionin lainsäädäntöä, 
vastavuoroisen tunnustamisen periaate 
tarkoittaa sitä, että tavaroilla, joita pidetään 
laillisesti kaupan yhdessä jäsenvaltiossa, on 
oikeus liikkua vapaasti ja niitä voidaan 
myydä toisessa jäsenvaltiossa, jos kyseinen 
jäsenvaltio ei ole vastustanut tavaroiden 
pitämistä kaupan. Vastavuoroisen 
tunnustamisen puutteellinen soveltaminen 
kuitenkin vaikeuttaa sellaisten yritysten 
tilannetta, jotka haluavat muiden 
jäsenvaltioiden markkinoille. Siitä 
huolimatta, että tavaramarkkinat ovat 
erittäin integroituneet, tämä johtaa 
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pyrittävä parantamaan vastavuoroisen 
tunnustamisen soveltamista tavaroiden 
alalla ja vähentämään laittomien ja 
vaatimusten vastaisten tavaroiden pääsyä 
markkinoille.

menetettyihin mahdollisuuksiin koko 
taloudessa. Ohjelmalla olisi sen vuoksi 
pyrittävä parantamaan vastavuoroisen 
tunnustamisen soveltamista tavaroiden 
alalla ja vähentämään laittomien ja 
vaatimusten vastaisten tavaroiden pääsyä 
markkinoille järjestämällä kohdennettua 
tiedotusta ja koulutusta, tukemalla 
tuoteyhteyspisteitä ja parantamalla 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
yhteistyötä vastavuoroisen tunnustamisen 
edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Nopeasti muuttuvaan digitaaliseen 
toimintaympäristöön liittyy uusia sääntely-
ja täytäntöönpanohaasteita, jotka koskevat 
kyberturvallisuuden, esineiden internetin 
tai tekoälyn kaltaisia seikkoja. Vahinkojen 
tapauksessa tiukat tuoteturvallisuutta ja 
tuotevastuuta koskevat säännöt ovat 
olennaisen tärkeitä, jotta voidaan julkisin 
toimin varmistaa, että Euroopan 
kansalaiset, kuluttajat ja yritykset mukaan 
lukien, voivat hyötyä näistä säännöistä. 
Ohjelmalla olisi sen vuoksi edistettävä 
unionin tuotevastuujärjestelmän nopeaa 
mukauttamista ja täytäntöönpanoa 
innovoinnin tukemiseksi.

(11) Nopeasti muuttuvaan digitaaliseen 
toimintaympäristöön liittyy uusia sääntely-
ja täytäntöönpanohaasteita, jotka koskevat 
kyberturvallisuuden, esineiden internetin 
tai tekoälyn kaltaisia seikkoja. Vahinkojen 
tapauksessa tiukat tuoteturvallisuutta 
koskevat säännöt ja selkeät vastuut sekä 
sääntöjen noudattamisen tiukka valvonta
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
julkisin toimin varmistaa, että Euroopan 
kansalaiset, kuluttajat ja yritykset mukaan 
lukien, voivat hyötyä näistä säännöistä. 
Ohjelmalla olisi sen vuoksi edistettävä 
unionin tuotevastuujärjestelmän nopeaa 
mukauttamista ja täytäntöönpanoa 
innovoinnin tukemiseksi samalla, kun 
huolehditaan käyttäjien turvallisuudesta.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin lainsäädännön vaatimusten 
vastaisten tuotteiden saattaminen 
markkinoille asettaa vaatimuksia 
noudattavat tahot heikompaan asemaan 
ja saattaa vaarantaa kuluttajat. Monet 
yrittäjät jättävät säännöt huomiotta joko 
tiedon puutteen vuoksi tai tahallaan 
saadakseen kilpailuetua. 
Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus 
on usein riittämätöntä, ja niiden toimintaa 
rajoittavat valtioiden rajat, kun taas 
yrittäjät käyvät kauppaa unionin tai jopa 
globaalilla tasolla. Etenkin sähköisen 
kaupankäynnin tapauksessa 
markkinavalvontaviranomaisilla on suuria 
vaikeuksia jäljittää kolmansista maista 
tuotuja vaatimustenvastaisia tuotteita ja
yksilöidä vastuussa oleva taho 
lainkäyttöalueellaan. Ohjelmalla olisi sen 
vuoksi pyrittävä vahvistamaan tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta tarjoamalla 
oikeanlaiset kannustimet yrittäjille, 
tehostamalla 
vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja 
edistämällä tiiviimpää rajatylittävää 
yhteistyötä valvontaviranomaisten välillä. 
Ohjelmalla olisi myös edistettävä 
markkinavalvonnan nykyisten puitteiden 
vahvistamista, kannustettava eri 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisia 
toteuttamaan yhteisiä toimia, parannettava 
tiedonvaihtoa ja edistettävä 
markkinavalvontatoimien lähentämistä ja 
yhdentämistä.

(12) Unionin lainsäädännön vaatimusten 
vastaisten tuotteiden saattaminen 
markkinoille riippumatta siitä, onko 
tuotteet saatettu markkinoille perinteisin 
tai sähköisin menetelmin ja onko ne 
tuotettu unionissa tai tuotu unioniin 
kolmansista maista, asettaa unionin 
kansalaiset ja kuluttajat vaaralle alttiiksi.
Vaatimustenmukaisia tuotteita myyvät 
talouden toimijat kärsivät vääristyneestä 
kilpailusta niihin toimijoihin nähden, 
jotka eivät noudata sääntöjä joko tiedon 
puutteen vuoksi tai tahallaan saadakseen 
kilpailuetua. 
Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus 
on usein riittämätöntä, ja niiden toimintaa 
rajoittavat valtioiden rajat, kun taas 
yrittäjät käyvät kauppaa unionin tai jopa 
globaalilla tasolla. Etenkin sähköisen 
kaupankäynnin tapauksessa 
markkinavalvontaviranomaisilla on suuria 
vaikeuksia jäljittää kolmansista maista 
tuotuja vaatimustenvastaisia tuotteita,
yksilöidä vastuussa oleva taho 
lainkäyttöalueellaan tai suorittaa 
riskinarviointeja tai turvallisuustestejä, 
koska tuotteita ei ole fyysisesti saatavilla. 
Ohjelmalla olisi sen vuoksi pyrittävä 
vahvistamaan tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta vahvistamalla 
markkinavalvontaa ja selkeitä, avoimia ja 
kattavia sääntöjä talouden toimijoita 
varten, tehostamalla 
vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja 
edistämällä tiiviimpää rajatylittävää 
yhteistyötä valvontaviranomaisten välillä. 
Ohjelmalla olisi myös edistettävä 
markkinavalvonnan nykyisten puitteiden 
vahvistamista, kannustettava eri 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisia 
toteuttamaan yhteisiä toimia, parannettava 
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tiedonvaihtoa ja edistettävä 
markkinavalvontatoimien lähentämistä ja 
yhdentämistä erityisesti varmistamalla, 
että Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/8581 a säännökset 
pannaan asianmukaisesti täytäntöön, 
jottei unionin kansalaisille myytäisi 
vaatimustenvastaisia tuotteita.

__________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja 
niiden perävaunujen sekä tällaisiin 
ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, 
komponenttien ja erillisten teknisten
yksiköiden hyväksynnästä ja 
markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 
715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 
muuttamisesta sekä direktiivin 
2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 
14.6.2018, s. 1).

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tuoteturvallisuus on kaikkien 
yhteinen huolenaihe. 
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
varmentavat, täyttävätkö tuotteet 
turvallisuusvaatimukset ennen niiden 
markkinoille saattamista. Sen vuoksi on 
äärimmäisen tärkeää, että 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
ovat luotettavia ja päteviä. Unionissa on 
otettu käyttöön vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten akkreditointjärjestelmä, 
jolla todennetaan laitosten pätevyys, 
puolueettomuus ja riippumattomuus. 
Keskeisenä haasteena on pitää 
akkreditointijärjestelmä uusimman 

(13) Tuoteturvallisuus on kaikkien 
yhteinen huolenaihe. 
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
varmentavat, täyttävätkö tuotteet 
turvallisuusvaatimukset ennen niiden 
markkinoille saattamista. Sen vuoksi on 
äärimmäisen tärkeää, että 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
ovat luotettavia ja päteviä. Unionissa on 
otettu käyttöön vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten akkreditointijärjestelmä, 
jolla todennetaan laitosten pätevyys, 
puolueettomuus ja riippumattomuus.
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 765/200848 on kuitenkin 
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tekniikan tasalla ja varmistaa, että 
järjestelmää sovelletaan kaikkialla 
unionissa yhtä tiukasti. Ohjelmasta olisi 
sen vuoksi tuettava toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset täyttävät edelleen 
sääntelyvaatimukset, ja vahvistetaan 
Euroopan akkreditointijärjestelmää, 
etenkin uusilla toiminta-aloilla, tukemalla
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 765/200848 14 
artiklassa tarkoitettua Eurooppalaisten 
akkreditointielinten yhteistyöjärjestöä 
(EA).

pantu jäsenvaltioissa täytäntöön monin 
eri tavoin. Eroavuudet liittyvät toimivallan 
jakautumiseen 
markkinavalvontaviranomaisten välillä ja 
kansallisiin sisäisiin 
koordinointimekanismeihin, 
markkinavalvontaan tarkoitettujen 
taloudellisten resurssien 
käyttöönottoasteeseen, 
markkinavalvontaa koskeviin 
strategioihin ja lähestymistapoihin 
samoin kuin valtuuksiin puuttua 
vaatimustenvastaisiin tuotteisiin sekä 
rikkomusten johdosta määrättävien 
seuraamusten tasoon, ja ne tekevät 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
täytäntöönpanon valvonnasta hajanaista. 
Tämän hajanaisuuden takia 
markkinavalvonta on joissakin 
jäsenvaltioissa muita tiukempaa, ja 
hajanaisuus saattaa myös vähentää 
lainsäädännön ennaltaehkäisevän 
vaikutuksen tehokkuutta ja johtaa 
joissakin jäsenvaltioissa yritysten 
epäyhtenäisiin toimintaedellytyksiin sekä 
kaikkialla unionissa tuoteturvallisuuden 
tason epätasapainoon. Keskeisenä 
haasteena on pitää akkreditointijärjestelmä 
uusimman tekniikan tasalla ja varmistaa, 
että järjestelmää sovelletaan kaikkialla 
unionissa yhtä tiukasti. Ohjelmasta olisi 
sen vuoksi tuettava toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset täyttävät edelleen 
sääntelyvaatimukset, ja vahvistetaan 
Euroopan akkreditointijärjestelmää, 
etenkin uusilla toiminta-aloilla, tukemalla 
asetuksen (EY) N:o 765/2008 14 artiklassa 
tarkoitettua Eurooppalaisten 
akkreditointielinten yhteistyöjärjestöä 
(EA).

__________________ __________________

48 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 
päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden 
kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia 
ja markkinavalvontaa koskevista 
vaatimuksista ja neuvoston asetuksen 

48 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 
päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden 
kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia 
ja markkinavalvontaa koskevista 
vaatimuksista ja neuvoston asetuksen 
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(ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 
218, 13.8.2008, s. 30).

(ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 
218, 13.8.2008, s. 30).

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Koska verkkokaupan ja verkossa 
tarjottavien matkapalvelujen kehityksen 
myötä kuluttajamarkkinoilla ei ole 
valtiollisia rajoja, on tärkeää varmistaa, että 
unionissa asuvat kuluttajat hyötyvät 
riittävästä suojasta hankkiessaan tavaroita 
ja palveluja kolmansiin maihin 
sijoittautuneilta talouden toimijoilta. 
Ohjelmasta olisi sen vuoksi oltava 
mahdollista tukea tarvittaessa yhteistyötä 
asiaan liittyvien elinten kanssa, jotka 
sijaitsevat kolmansissa maissa, jotka ovat 
unionin keskeisiä kauppakumppaneita.

(14) Sähköisen kaupan kehittyminen 
aiheuttaa tiettyjä haasteita, jotka koskevat 
loppukäyttäjien terveyden ja 
turvallisuuden suojelemista 
vaatimustenvastaisilta tuotteilta. Koska 
verkkokaupan ja verkossa tarjottavien 
matkapalvelujen kehityksen myötä 
kuluttajamarkkinoilla ei ole valtiollisia 
rajoja, on tärkeää varmistaa, että unionissa 
asuvat kuluttajat hyötyvät vastaavasta
suojasta hankkiessaan tavaroita ja palveluja 
kolmansiin maihin sijoittautuneilta 
talouden toimijoilta. Ohjelmasta olisi sen 
vuoksi oltava mahdollista tukea tarvittaessa 
yhteistyötä asiaan liittyvien elinten kanssa, 
jotka sijaitsevat kolmansissa maissa, jotka 
ovat unionin keskeisiä 
kauppakumppaneita, kun vaihdetaan 
tietoa vaatimustenvastaisista tuotteista, 
tieteen viimeaikaisesta kehityksestä ja 
uusista teknologioista, esiin tulevista 
riskeistä ja muista valvontatoimissa 
huomioon otettavista seikoista.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta voidaan saavuttaa ohjelman 
tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja 
yritysten elämää, käyttöön olisi otettava 
korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia 
palveluja. Tämä edellyttää sitä, että 
julkishallinnon on ryhdyttävä toimimaan 
uusilla tavoilla, poistettava raja-aitoja 
hallinnon eri osa-alueiden väliltä ja 
sitouduttava luomaan tällaisia julkisia 
palveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten 
kanssa. Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja 
vakaa lisääntyminen sisämarkkinoilla 
edellyttää, että tarjotaan ajantasaisia tietoja 
yritysten ja kansalaisten oikeuksista mutta 
myös tietoja, joissa selitetään hallinnollisia 
muodollisuuksia. Lisäksi on keskeisen 
tärkeää tarjota oikeudellista neuvontaa ja 
auttaa kansallisella tasolla esiintyvien 
ongelmien ratkaisussa. On myös 
välttämätöntä luoda yhteys kansallisten 
hallintojen välille yksinkertaisella ja 
tehokkaalla tavalla sekä arvioida, miten 
sisämarkkinat toimivat käytännössä. 
Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava 
seuraavia olemassa olevia 
sisämarkkinoiden hallintovälineitä: Sinun 
Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi toimia 
tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän 
runkona, Sinun Eurooppasi -neuvonta, 
Solvit, sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä ja 
sisämarkkinoiden tulostaulu, jotta 
parannetaan kansalaisten jokapäiväistä 
elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa 
valtioiden rajojen yli.

(16) Jotta voidaan saavuttaa ohjelman 
tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja 
yritysten elämää, käyttöön olisi otettava 
korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia 
palveluja ja olisi kannustettava 
entisestään sähköistä hallintoa ja 
sähköistä viranomaisasiointia. Tämä 
edellyttää sitä, että julkishallinnon on 
ryhdyttävä toimimaan uusilla tavoilla, 
poistettava raja-aitoja hallinnon eri osa-
alueiden väliltä ja sitouduttava luomaan 
tällaisia julkisia palveluja yhdessä 
kansalaisten ja yritysten kanssa. 
Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja vakaa 
lisääntyminen sisämarkkinoilla edellyttää, 
että saatavilla on ajantasaisia tietoja 
yritysten ja kansalaisten oikeuksista mutta 
myös tietoja, joissa selitetään hallinnollisia 
muodollisuuksia. Lisäksi on keskeisen 
tärkeää tarjota oikeudellista neuvontaa ja 
auttaa kansallisella tasolla esiintyvien 
ongelmien ratkaisussa. On myös 
välttämätöntä luoda yhteys kansallisten 
hallintojen välille yksinkertaisella ja 
tehokkaalla tavalla sekä arvioida, miten 
sisämarkkinat toimivat käytännössä. 
Sisämarkkinoilla on jo hallintovälineitä, 
jotka ovat helpottavat merkittävällä 
tavalla näiden tavoitteiden saavuttamista. 
Tässä mielessä ja ottaen huomioon 
teknologian ja markkinoiden kehityksen 
sekä uudet sääntely- ja 
täytäntöönpanohaasteet ohjelmasta olisi 
tuettava laadun, näkyvyyden ja 
avoimuuden sekä sisämarkkinoiden 
hallintovälineiden turvallisuuden 
parantamista. Ohjelmasta olisi sen vuoksi 
tuettava muun muassa seuraavia olemassa 
olevia sisämarkkinoiden hallintovälineitä: 
Sinun Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi 
toimia tulevan yhteisen digitaalisen 
palveluväylän runkona, Sinun Eurooppasi -
neuvonta, Solvit, sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä ja 
sisämarkkinoiden tulostaulu, jotta 
parannetaan kansalaisten jokapäiväistä 
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elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa 
valtioiden rajojen yli.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ohjelmalla on erityisesti torjuttava 
talous- ja liiketoimintaympäristön 
käynnissä olevista muutoksista johtuvia 
radikaaleja vaikutuksia kilpailuun ja 
sisämarkkinoiden toimintaan, erityisesti 
datan eksponentiaalisen kasvun ja käytön 
kautta, kun otetaan huomioon tekoälyn ja 
muiden tietoteknisten välineiden ja 
osaamisen kasvava käyttö yrityksissä ja 
niiden neuvonantajien parissa. On myös 
olennaisen tärkeää, että ohjelmasta tuetaan 
verkostoja ja yhteistyötä jäsenvaltioiden 
viranomaisten ja tuomioistuinten kanssa, 
koska vääristymätön kilpailu ja 
sisämarkkinoiden toiminta riippuvat 
ratkaisevasti näiden tahojen toimista. Kun 
otetaan huomioon kilpailupolitiikan 
erityistehtävä, jolla estetään unionin rajojen 
ulkopuolella tapahtuvasta 
kilpailunvastaisesta toiminnasta 
sisämarkkinoille aiheutuva vahinko, 
ohjelmasta olisi tarpeen mukaan tuettava 
yhteistyötä myös kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa. Tiedotustoimien 
laajentaminen on välttämätöntä, jotta 
useammat kansalaiset ja yritykset pystyvät 
hyödyntämään tasapuolisesta kilpailusta 
sisämarkkinoilla saatavat edut 
täysimääräisesti. Koska monet ohjelman 
aloitteista ovat uusia ja ohjelman kilpailua 
koskevaan osaan vaikuttaa erityisen paljon 
sisämarkkinoiden kilpailuolojen 
dynaaminen kehitys – etenkin tekoälyn, 
algoritmien, massadatan, 
kyberturvallisuuden ja rikosteknisen 

(21) Ohjelmalla on erityisesti torjuttava 
talous- ja liiketoimintaympäristön 
käynnissä olevista muutoksista johtuvia 
radikaaleja vaikutuksia kilpailuun ja 
sisämarkkinoiden toimintaan, erityisesti 
datan eksponentiaalisen kasvun ja käytön 
kautta, kun otetaan huomioon tekoälyn ja 
muiden tietoteknisten välineiden ja 
osaamisen kasvava käyttö yrityksissä ja 
niiden neuvonantajien parissa. On myös 
olennaisen tärkeää, että ohjelmasta tuetaan 
verkostoja ja yhteistyötä jäsenvaltioiden 
viranomaisten ja tuomioistuinten kanssa, 
koska vääristymätön kilpailu ja 
sisämarkkinoiden toiminta riippuvat 
ratkaisevasti näiden tahojen toimista. Kun 
otetaan huomioon kilpailupolitiikan 
erityistehtävä, jolla estetään unionin rajojen 
ulkopuolella tapahtuvasta 
kilpailunvastaisesta toiminnasta 
sisämarkkinoille aiheutuva vahinko, 
ohjelmasta olisi tarpeen mukaan tuettava 
yhteistyötä myös kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa. Tiedotustoimien 
laajentaminen on välttämätöntä, jotta 
useammat kansalaiset ja yritykset pystyvät 
hyödyntämään tasapuolisesta kilpailusta 
sisämarkkinoilla saatavat edut 
täysimääräisesti. Koska monet ohjelman 
aloitteista ovat uusia ja ohjelman kilpailua 
koskevaan osaan vaikuttaa erityisen paljon 
sisämarkkinoiden kilpailuolojen 
dynaaminen kehitys – etenkin digitaalisen 
kehityksen, tekoälyn, algoritmien, 
massadatan, kyberturvallisuuden ja 
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tutkimuksen osalta – jonka vauhtia ja 
laajuutta on vaikea arvioida, on 
odotettavissa, että ohjelman tämän osan 
kehittyviin tarpeisiin vastaaminen vaatii 
joustavuutta.

rikosteknisen tutkimuksen osalta – jonka 
vauhtia ja laajuutta on vaikea arvioida, on 
odotettavissa, että ohjelman tämän osan 
kehittyviin tarpeisiin vastaaminen vaatii 
joustavuutta.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Monet unionin 
kilpailukykyongelmista liittyvät pk-
yritysten vaikeuksiin saada rahoitusta, 
koska ne eivät pysty osoittamaan 
luottokelpoisuuttaan eikä niillä ole 
riittävästi vakuuksia. Rahoitukseen liittyviä 
lisähaasteita syntyy siitä, että pk-yritysten 
on pysyttävä kilpailukykyisinä sitoutumalla 
esimerkiksi digitalisaatioon, 
kansainvälistymiseen ja innovointiin ja 
työvoimansa ammattitaidon 
kohentamiseen. Rahoituksen rajoitetulla 
saannilla on kielteinen vaikutus yritysten 
perustamiseen, kasvuun ja 
elinkelpoisuuteen sekä uusien yrittäjien 
halukkuuteen ottaa haltuunsa elinkelpoisia 
yrityksiä sukupolvenvaihdoksen 
yhteydessä.

(24) Monet unionin 
kilpailukykyongelmista liittyvät pk-
yritysten vaikeuksiin saada rahoitusta, 
koska ne eivät pysty osoittamaan 
luottokelpoisuuttaan eikä niillä ole 
riittävästi vakuuksia. Rahoitukseen liittyviä 
lisähaasteita syntyy siitä, että pk-yritysten 
on pysyttävä kilpailukykyisinä sitoutumalla 
esimerkiksi digitalisaatioon, 
kansainvälistymiseen ja innovointiin ja 
työvoimansa ammattitaidon 
kohentamiseen. Rahoituksen rajoitetulla 
saannilla on kielteinen vaikutus yritysten 
perustamiseen, kasvuun ja 
elinkelpoisuuteen sekä uusien yrittäjien 
halukkuuteen ottaa haltuunsa elinkelpoisia 
yrityksiä sukupolvenvaihdoksen 
yhteydessä. Erityishuomiota olisi 
kiinnitettävä mikroyrityksiin, 
käsiteollisuustoimintaa harjoittaviin 
yrityksiin sekä yhteiskunnallisiin 
yrityksiin. Huomiota olisi kiinnitettävä 
myös potentiaalisiin, uusiin ja nuoriin 
yrittäjiin sekä naisyrittäjiin samoin kuin 
muihin erityisiin kohderyhmiin, kuten 
ikääntyneempiin henkilöihin, 
maahanmuuttajiin ja yrittäjiin, jotka 
kuuluvat sosiaalisesti heikommassa tai 
haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, 
kuten vammaisiin, sekä liiketoiminnan 
luovutusten, spin-off-yritysten sekä 
yrittäjien uusien mahdollisuuksien 
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edistämiseen.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Ohjelmalla olisi myös pyrittävää 
lisäämään kuluttajien, yritysten, 
kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten 
tietoa unionin kuluttajia ja turvallisuutta 
koskevasta lainsäädännöstä ja parantamaan 
kuluttajien ja kuluttajia edustavien 
organisaatioiden vaikutusmahdollisuuksia 
kansallisella ja unionin tasolla erityisesti 
tukemalla Euroopan kuluttajaliittoa 
(BEUC), joka on vakiintunut ja tunnustettu 
kansalaisjärjestö, joka edustaa kuluttajien 
etuja kaikkeen asiaan kuuluvaan unionin 
politiikkaan nähden, sekä eurooppalaista 
standardointiasioiden kuluttajajärjestöä 
(ANEC), joka edustaa kuluttajien etuja 
standardointikysymyksissä. Tässä 
erityishuomiota olisi kiinnitettävä uusiin 
markkinatarpeisiin, jotka liittyvät kestävän 
kulutuksen edistämiseen ja talouden 
digitalisaatiosta tai uusien kulutusmallien 
ja liiketoimintamallien kehittämisestä 
syntyvien haavoittuvuuksien ja haasteiden 
estämiseen. Ohjelmasta olisi tuettava 
markkinoihin, poliittisiin haasteisiin ja 
esiin nouseviin ongelmiin ja 
käyttäytymismuotoihin liittyvien tietojen 
kehittämistä sekä kuluttajia koskevien 
unionin tulostaulujen julkaisemista.

(37) Ohjelmalla olisi myös pyrittävää 
lisäämään kuluttajien, yritysten, 
kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten 
tietoa unionin kuluttajia ja turvallisuutta 
koskevasta lainsäädännöstä ja parantamaan 
kuluttajien ja kuluttajia edustavien 
organisaatioiden vaikutusmahdollisuuksia 
kansallisella ja unionin tasolla erityisesti 
tukemalla Euroopan kuluttajaliittoa 
(BEUC), joka on vakiintunut ja tunnustettu 
kansalaisjärjestö, joka edustaa kuluttajien 
etuja kaikkeen asiaan kuuluvaan unionin 
politiikkaan nähden, sekä eurooppalaista 
standardointiasioiden kuluttajajärjestöä 
(ANEC), joka edustaa kuluttajien etuja 
standardointikysymyksissä. Tässä 
erityishuomiota olisi kiinnitettävä uusiin 
markkinatarpeisiin, jotka liittyvät kestävän 
kulutuksen edistämiseen ja talouden 
digitalisaatiosta, verkkoon liitetyistä 
tuotteista, esineiden internetistä, 
tekoälystä ja algoritmien käytöstä tai 
uusien kulutusmallien ja 
liiketoimintamallien, etenkin 
yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja 
yhteistyötalouden, kehittämisestä 
syntyvien haavoittuvuuksien ja haasteiden 
estämiseen. Ohjelmasta olisi tuettava 
markkinoihin, poliittisiin haasteisiin ja 
esiin nouseviin ongelmiin ja 
käyttäytymismuotoihin liittyvien tietojen 
kehittämistä sekä kuluttajia koskevien 
unionin tulostaulujen julkaisemista.

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Euroopan kuluttajakeskusten 
verkosto auttaa kuluttajia hyödyntämään 
unionin kuluttajaoikeuksia, kun he 
hankkivat tavaroita ja palveluja valtioiden 
rajojen yli sisämarkkinoilla ja Euroopan 
talousalueella, joko verkon kautta tai 
matkoillaan. Verkostoon kuuluu 30 
keskusta, ja sitä rahoitetaan yhteisesti 
unionin kuluttajaohjelmista, ja se on yli 10 
vuoden aikana osoittanut lisäarvonsa 
vahvistamalla kuluttajien ja kauppiaiden 
luottamusta sisämarkkinoihin. Se käsittelee 
vuodessa yli 100 000 kuluttajien 
tiedustelua ja saavuttaa miljoonia 
kansalaisia lehdistötiedotteillaan ja 
verkossa tapahtuvalla tiedotuksellaan. Se 
on yksi unionin arvostetuimmista 
kansalaisten neuvontaverkostoista, ja 
useimmissa sen keskuksissa on 
sisämarkkinalainsäädäntöä, kuten 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2006/123/EY59, käsitteleviä 
yhteyspisteitä; sen arvioinnissa korostetaan 
toiminnan jatkamisen merkitystä. Verkosto 
aikoo myös kehittää vastavuoroisia 
järjestelyjä kolmansissa maissa toimivien 
vastaavien elinten kanssa.

(39) Ohjelmasta olisi tuettava myös 
Euroopan kuluttajakeskusten verkostoa, 
joka auttaa kuluttajia hyödyntämään 
unionin kuluttajaoikeuksia, kun he 
hankkivat tavaroita ja palveluja valtioiden 
rajojen yli sisämarkkinoilla ja Euroopan 
talousalueella, joko verkon kautta tai 
matkoillaan. Verkostoon kuuluu 30 
keskusta, ja sitä rahoitetaan yhteisesti 
unionin kuluttajaohjelmista, ja se on yli 10 
vuoden aikana osoittanut lisäarvonsa 
vahvistamalla kuluttajien ja kauppiaiden 
luottamusta sisämarkkinoihin. Se käsittelee 
vuodessa yli 100 000 kuluttajien 
tiedustelua ja saavuttaa miljoonia 
kansalaisia lehdistötiedotteillaan ja 
verkossa tapahtuvalla tiedotuksellaan. Se 
on yksi unionin arvostetuimmista 
kansalaisten neuvontaverkostoista, ja 
useimmissa sen keskuksissa on 
sisämarkkinalainsäädäntöä, kuten 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2006/123/EY59, käsitteleviä 
yhteyspisteitä; sen arvioinnissa korostetaan 
toiminnan jatkamisen merkitystä.
Euroopan kuluttajakeskusten verkosto voi 
myös olla tärkeä tietolähde kuluttajien 
paikallistasolla kohtaamista haasteista ja 
ongelmista, jotka ovat merkityksellisiä 
unionin päätöksenteon ja kuluttajien 
etujen suojaamisen kannalta. Sen vuoksi 
ohjelman olisi mahdollistettava 
kuluttajien edustuksen tehostaminen 
paikallisella ja unionin tasolla ja niiden 
välisen synergian lisääminen, jotta 
voidaan vahvistaa kuluttajien oikeuksia.
Verkosto aikoo myös kehittää 
vastavuoroisia järjestelyjä kolmansissa 
maissa toimivien vastaavien elinten kanssa.
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__________________ __________________

59 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/123/EY, annettu 12 päivänä 
joulukuuta 2006, palveluista 
sisämarkkinoilla (EUVL L 376, 
27.12.2006, s. 36).

59 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/123/EY, annettu 12 päivänä 
joulukuuta 2006, palveluista 
sisämarkkinoilla (EUVL L 376, 
27.12.2006, s. 36).

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Unionin kuluttaja- ja 
markkinointilainsäädäntöä koskevassa 
toimivuustarkastuksessa, jonka komissio 
teki toukokuussa 2017, tuli esiin, että 
sääntöjen noudattamista on valvottava 
paremmin ja muutoksenhakua helpotettava, 
jos kuluttajille on aiheutunut vahinkoa 
kuluttajalainsäädännön rikkomisesta. 
Tämän seurauksena komissio hyväksyi 
huhtikuussa 2018 Kuluttajat vahvempaan 
asemaan -toimenpidepaketin, jolla muun 
muassa varmistetaan kuluttajien 
yhdenvertainen kohtelu sisämarkkinoilla 
siltä osin kuin on kyse laatueroista, 
jäsenvaltioiden vahvemmasta 
valvontakapasiteetista, vahvemmasta 
tuoteturvallisuudesta, laajemmasta 
kansainvälisestä yhteistyöstä ja uusista 
muutoksenhakumahdollisuuksista etenkin 
oikeutettujen yksikköjen nostamien 
edustajakanteiden kautta. Ohjelmasta olisi 
pyrittävä tukemaan kuluttajapolitiikkaa,
jolla lisätään kuluttajaorganisaatioiden ja 
kuluttajansuojaviranomaisten tietoa, 
kehitetään niiden valmiuksia ja vaihdetaan 
hyviä toimintatapoja niiden välillä, 
kehitetään verkostoitumista ja 
markkinatietojen käyttöä sekä vahvistetaan 
näyttöpohjaa sisämarkkinoiden toiminnasta 
kuluttajien kannalta ja 
tietotekniikkajärjestelmien ja 

(40) Unionin kuluttaja- ja 
markkinointilainsäädäntöä koskevassa 
toimivuustarkastuksessa, jonka komissio 
teki toukokuussa 2017, tuli esiin, että 
sääntöjen noudattamista on valvottava 
paremmin ja muutoksenhakua helpotettava, 
jos kuluttajille on aiheutunut vahinkoa 
kuluttajalainsäädännön rikkomisesta. 
Tämän seurauksena komissio hyväksyi 
huhtikuussa 2018 Kuluttajat vahvempaan 
asemaan -toimenpidepaketin, jolla muun 
muassa varmistetaan kuluttajien 
yhdenvertainen kohtelu sisämarkkinoilla 
siltä osin kuin on kyse rajat ylittävistä 
tapauksista, kuten moottoriajoneuvoihin 
liittyvien vaatimustenvastaisten tuotteiden 
myynnistä, tuotteiden laatueroista tai 
ongelmista, joita aiheutuu 
lentomatkustajille useiden lentojen 
peruuntuessa, jäsenvaltioiden 
vahvemmasta valvontakapasiteetista, 
vahvemmasta tuoteturvallisuudesta, 
laajemmasta kansainvälisestä yhteistyöstä 
ja uusista 
muutoksenhakumahdollisuuksista etenkin 
oikeutettujen yksikköjen nostamien 
edustajakanteiden kautta. Ohjelmasta olisi 
pyrittävä tukemaan kuluttajapolitiikkaa, 
jolla lisätään kuluttajaorganisaatioiden ja 
kuluttajansuojaviranomaisten tietoa, 
kehitetään niiden valmiuksia ja vaihdetaan 
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viestintävälineiden toiminnasta. hyviä toimintatapoja niiden välillä, 
kehitetään verkostoitumista ja 
markkinatietojen käyttöä sekä vahvistetaan 
näyttöpohjaa sisämarkkinoiden toiminnasta 
kuluttajien kannalta ja 
tietotekniikkajärjestelmien ja 
viestintävälineiden toiminnasta.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Edeltävien ohjelmien ja 
budjettikohtien nojalla toteutetut toimet 
ovat osoittautuneet asianmukaisiksi, ja ne 
olisi pidettävä voimassa. Ohjelmalla 
käyttöön otettavilla uusilla toimilla 
pyritään vahvistamaan erityisesti 
sisämarkkinoiden toimintaa. Jotta ohjelman 
toteuttamista voitaisiin yksinkertaistaa ja 
joustavoittaa ja näin saavuttaa paremmin 
sen tavoitteet, toimet olisi määriteltävä 
vain yleisinä luokkina. Ohjelmaan olisi 
sisällytettävä myös luettelot ohjeellisista 
toimista, jotka koskevat erityistavoitteita 
kilpailukyvyn alalla, tai erityistoimista, 
jotka johtuvat sääntelyvaatimuksista, 
esimerkiksi standardoinnin, 
elintarvikeketjun sääntelyn ja Euroopan 
tilastojen alalla.

(58) Edeltävien ohjelmien ja 
budjettikohtien nojalla toteutetut toimet 
ovat osoittautuneet asianmukaisiksi, ja ne 
olisi pidettävä voimassa. Ohjelmalla 
käyttöön otettavilla uusilla toimilla 
pyritään vahvistamaan erityisesti 
sisämarkkinoiden toimintaa. Jotta ohjelman 
toteuttamista voitaisiin yksinkertaistaa ja 
joustavoittaa ja näin saavuttaa paremmin 
sen tavoitteet, toimet olisi määriteltävä 
vain yleisinä luokkina. Ohjelmaan olisi 
sisällytettävä myös luettelot ohjeellisista 
toimista, jotka koskevat erityistavoitteita 
kilpailukyvyn alalla, tai erityistoimista, 
jotka johtuvat sääntelyvaatimuksista, 
esimerkiksi markkinavalvonnan tai 
tuoteturvallisuuden alalla, kuluttajien 
osalta ja standardoinnin, elintarvikeketjun 
sääntelyn ja Euroopan tilastojen alalla.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan ohjelma 
sisämarkkinoiden toiminnan ja yritysten, 
mukaan luettuna mikroyritysten ja pienten 
ja keskisuurten yritysten, kilpailukyvyn
parantamiseksi sekä puitteet asetuksen 
(EY) N:o 223/2009 13 artiklassa 
tarkoitettujen Euroopan tilastojen 
kehittämisen, tuottamisen ja jakelun 
rahoittamiseksi, jäljempänä ’ohjelma’.

Tällä asetuksella perustetaan 
sisämarkkinaohjelma, jäljempänä 
’ohjelma’, jolla vahvistetaan 
sisämarkkinoita ja parannetaan niiden 
toimintaa yritysten, erityisesti
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten kilpailukyvyn, standardoinnin, 
kuluttajansuojan ja elintarvikeketjun 
alalla, ja vahvistetaan puitteet Euroopan 
tilastojen kehittämisen, tuottamisen ja 
jakelun rahoittamiseksi.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
toimintaa ja suojellaan etenkin kansalaisia, 
kuluttajia ja yrityksiä, erityisesti 
mikroyrityksiä ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä (pk-yritykset), ja parannetaan 
niiden vaikutusmahdollisuuksia valvomalla 
unionin lainsäädännön noudattamista, 
helpottamalla markkinoille pääsyä, 
laatimalla standardeja ja edistämällä 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia, sekä tiivistetään 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, komission ja 
unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä;

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
toimintaa ja suojellaan etenkin kansalaisia, 
kuluttajia ja yrityksiä, erityisesti 
mikroyrityksiä ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä (pk-yritykset), ja parannetaan 
niiden vaikutusmahdollisuuksia valvomalla 
unionin lainsäädännön noudattamista, 
helpottamalla markkinoille pääsyä, 
laatimalla standardeja, varmistamalla 
yhtenäinen ja korkeatasoinen 
kuluttajansuoja, lisäämällä tietoisuutta 
unionin sisämarkkinalainsäädännöstä ja 
edistämällä ihmisten, eläinten ja kasvien 
terveyttä ja eläinten hyvinvointia, sekä 
tiivistetään jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, komission ja 
unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä;

Or. en
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
tehokkuutta, helpotetaan esteiden 
ehkäisemistä ja poistamista, tuetaan 
unionin lainsäädännön kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja noudattamisen 
valvontaa seuraavilla aloilla: tavaroiden 
ja palvelujen sisämarkkinat, julkiset 
hankinnat, markkinavalvonta sekä 
yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja 
sopimussuhteen ulkopuolinen oikeus, 
rahanpesun torjunta, pääoman vapaa 
liikkuvuus, rahoituspalvelut ja kilpailu, 
mukaan luettuna hallintovälineiden 
kehittäminen;

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
tehokkuutta siten, että:

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta – -i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) helpotetaan esteiden ehkäisemistä
ja poistamista ja tuetaan unionin 
lainsäädännön kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja noudattamisen 
valvontaa seuraavilla aloilla: tavaroiden 
ja palvelujen sisämarkkinat, julkiset 
hankinnat, markkinavalvonta sekä 
yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja 
sopimussuhteen ulkopuolinen oikeus, 
rahanpesun torjunta, pääoman vapaa 
liikkuvuus, rahoituspalvelut ja kilpailu, 
mukaan luettuna hallintovälineiden 
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kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta – -ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) tuetaan tehokasta 
markkinavalvontaa ja tuoteturvallisuutta 
kaikkialla unionissa sen varmistamiseksi, 
että unionin markkinoilla asetetaan 
saataville ainoastaan sellaisia turvallisia 
ja vaatimustenmukaisia tuotteita, jotka 
tarjoavat korkeatasoista kuluttajansuojaa, 
mukaan lukien verkossa myytävät 
tuotteet.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) parannetaan yritysten kilpailukykyä 
kiinnittäen erityishuomiota pk-yrityksiin ja 
saadaan aikaan täydentävyyttä 
toimenpiteillä, joilla tarjotaan eri muotoista 
tukea pk-yrityksille, edistetään 
markkinoillepääsyä, myös pk-yrityksiä 
kansainvälistämällä, tarjotaan suotuisa 
liiketoimintaympäristö pk-yrityksille, 
edistetään eri alojen kilpailukykyä, 
nykyaikaistetaan toimialaa ja edistetään 
yrittäjyyttä;

b) parannetaan yritysten kilpailukykyä 
kiinnittäen erityishuomiota pk-yrityksiin ja 
saadaan aikaan täydentävyyttä 
toimenpiteillä, joilla tarjotaan eri muotoista 
tukea pk-yrityksille, edistetään 
markkinoillepääsyä, myös pk-yrityksiä 
kansainvälistämällä, tarjotaan suotuisa 
liiketoimintaympäristö pk-yrityksille, 
edistetään eri alojen, kuten matkailualan,
kilpailukykyä, nykyaikaistetaan toimialaa 
ja edistetään yrittäjyyttä;

Or. en



PE628.465v01-00 24/37 PR\1164319FI.docx

FI

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) mahdollistetaan eurooppalaisen 
standardoinnin rahoitus ja sidosryhmien 
osallistuminen eurooppalaisten standardien 
laatimiseen;

i) mahdollistetaan eurooppalaisten 
standardointiorganisaatioiden rahoitus ja 
sidosryhmien osallistuminen 
eurooppalaisten standardien laatimiseen;

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

d) edistetään kuluttajien etuja ja 
varmistetaan korkeatasoinen 
kuluttajansuoja ja tuoteturvallisuus
seuraavilla toimilla:

d) edistetään kuluttajien etuja ja 
varmistetaan yhtenäinen ja korkeatasoinen 
kuluttajansuoja seuraavilla toimilla:

Or. en

Perustelu

Tuoteturvallisuus on siirretty 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaan (uusi), joka 
liittyy markkinavalvontaa ja tuoteturvallisuutta koskevaan tavoitteeseen.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) parannetaan kuluttajien, yritysten ja 
kansalaisyhteiskunnan 
vaikutusmahdollisuuksia ja avustetaan ja 
valistetaan näitä tahoja; varmistetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja, kestävä 
kulutus ja tuoteturvallisuus etenkin 

i) parannetaan kuluttajien, yritysten ja 
kansalaisyhteiskunnan 
vaikutusmahdollisuuksia ja avustetaan ja 
valistetaan näitä tahoja; varmistetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja ja kestävä 
kulutus etenkin tukemalla toimivaltaisia 
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tukemalla toimivaltaisia 
valvontaviranomaisia ja kuluttajia 
edustavia organisaatioita ja 
yhteistyötoimia; varmistetaan, että 
oikeussuojakeinot ovat kaikkien kuluttajien 
saatavilla; tarjotaan riittävästi tietoa 
markkinoista ja kuluttajista;

valvontaviranomaisia ja kuluttajia 
edustavia organisaatioita ja 
yhteistyötoimia, erityisesti käsiteltäessä 
haasteita, jotka johtuvat sekä nykyisistä 
että kehitteillä olevista teknologioista; 
varmistetaan, että tehokkaat
oikeussuojakeinot ovat kaikkien kuluttajien 
saatavilla; tarjotaan riittävästi tietoa 
markkinoista ja kuluttajista;

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) 396 200 000 euroa käypinä 
hintoina 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen.

Or. en

Perustelu

Markkinavalvonnan, tuoteturvallisuuden ja tyyppihyväksynnän rahoittamiseksi ehdotetaan 
uutta erillistä budjettikohtaa sisämarkkinaohjelman vaikutusten arvioinnin ja sääntöjen 
noudattamisen valvontaa ja sääntöjenmukaisuutta koskevan asetuksen vaikutusten arvioinnin 
mukaisesti.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäljelle jäävästä määrästä 
rahoitetaan toimia, jotka liittyvät 
erityisesti 3 artiklan 2 kohdan a 
alakohdan i alakohdassa ja 3 artiklan 
2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitteeseen, joka koskee tavaroiden ja 
palvelujen sisämarkkinoita, kuten 
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sisämarkkinoiden hallintovälineitä, 
kilpailupolitiikkaa, vastavuoroista 
tunnustamista ja standardointia koskevia 
toimia.

Or. en

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että kokonaisrahoituksesta jäljellä olevasta määrästä rahoitettavat toimet 
täsmennetään.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
määrää voidaan käyttää ohjelman 
toteuttamista koskevaan tekniseen ja 
hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan ja sellaisten 
tietoteknisten verkostojen käyttämiseen, 
joissa keskitytään tietojen käsittelyyn ja 
vaihtoon, sekä tietotekniikkajärjestelmien 
käyttämiseen ja kehittämiseen.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
määrää voidaan käyttää ohjelman 
toteuttamista koskevaan tekniseen ja 
hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan ja sellaisten 
tietoteknisten verkostojen käyttämiseen, 
joissa keskitytään tietojen käsittelyyn ja 
vaihtoon, sekä tietotekniikkajärjestelmien 
käyttämiseen ja kehittämiseen. Tekniseen 
ja hallinnolliseen apuun myönnettävät 
määrärahat saavat olla enintään viisi 
prosenttia 1 kohdassa tarkoitettujen 
rahoituspuitteiden arvosta.

Or. en

Perustelu

Teknisen ja hallinnollisen avun määrärahoihin ehdotetaan viiden prosentin enimmäismäärää, 
jotta varmistetaan, että suuri osa määrärahoista osoitetaan ohjelman tavoitteisiin liittyviin 
konkreettisiin toimiin.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Rahoitusta voidaan myöntää 
seuraaviin toimiin, joilla toteutetaan 
3 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut erityistavoitteet:

a) markkinavalvontaviranomaisten ja 
jäsenvaltioiden muiden asianomaisten 
viranomaisten välinen koordinointi ja 
yhteistyö erityisesti tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta käsittelevän 
unionin verkoston kautta;

b) tietoteknisten välineiden kehittäminen 
ja ylläpito markkinavalvontaa ja 
ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia 
koskevien tietojen vaihtamiseksi;

c) tuki yhteisten toimien ja testien 
kehittämiselle tuoteturvallisuuden ja 
vaatimustenmukaisuuden alalla, mukaan 
lukien vaarallisten tuotteiden, verkkoon 
liitettyjen tuotteiden ja verkossa myytävien 
tuotteiden testaus;

d) markkinavalvontaviranomaisten ja 
kolmansien maiden asianomaisten elinten 
välinen yhteistyö, parhaiden käytäntöjen 
vaihto ja yhteishankkeet;

e) markkinavalvontastrategioiden 
tukeminen, tietojen ja tiedustelutietojen 
kerääminen, testausvalmiudet ja 
-laitokset, vertaisarvioinnit, 
koulutusohjelmat, tekninen apu ja 
markkinavalvontaviranomaisten 
valmiuksien kehittäminen;

f) toimet, jotka kohdistuvat uusiin 
turvallisuusriskeihin ja taloudellisiin 
riskeihin, jotka liittyvät tuotantoketjun 
globalisoitumiseen, internetin 
suoramyyntiin ja jatkuvaan innovointiin 
kuluttajatuotteissa ja -palveluissa; ja

g) komission arvio moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksyntämenettelyistä ja niiden 
vaatimustenmukaisuuden tarkastuksista.

Or. en
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) helpotetaan yritysten kasvua, muun 
muassa kehittämällä taitoja, ja teollisuuden 
muutosta valmistusteollisuudessa ja 
palvelualoilla;

d) helpotetaan yritysten kasvua, muun 
muassa kehittämällä digitaalisia ja 
yrittämiseen liittyviä taitoja, ja digitaalista
ja teollisuuden muutosta 
valmistusteollisuudessa ja palvelualoilla;

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tuetaan yritysten kilpailukykyä ja 
kokonaisia talouden sektoreita sekä 
innovaatioiden käyttöönottoa 
pk-yrityksissä ja yhteistyötä arvoketjussa 
liittämällä yhteen strategisesti 
ekosysteemeitä ja klustereita, mukaan 
luettuna yhteisklusterialoite;

e) tuetaan yritysten kilpailukykyä ja 
kokonaisia talouden sektoreita sekä 
innovaatioiden käyttöönottoa 
pk-yrityksissä ja etenkin sitä, miten nämä 
omaksuvat uusia liiketoimintamalleja 
erityisesti yhteisö- ja yhteistyötalouden 
alalla ja tekevät yhteistyötä arvoketjussa 
liittämällä yhteen strategisesti 
ekosysteemeitä ja klustereita, mukaan 
luettuna yhteisklusterialoite;

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Rahoitusta voidaan myöntää 
seuraaviin toimiin, joilla toteutetaan 
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3 artiklan 2 kohdan d alakohdan 
i alakohdassa tarkoitetut erityistavoitteet:

a) kuluttajien ja erityisesti muita 
heikommassa asemassa olevien 
kuluttajien oikeuksia koskevan 
tietämyksen ja kuluttajavalistuksen 
parantaminen ja kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksien parantaminen 
teknologiakehityksestä ja digitalisaatiosta 
johtuvien uusien haasteiden edessä;

b) toimet, joilla varmistetaan, että kaikilla 
kuluttajilla ja elinkeinonharjoittajilla on 
mahdollisuus käyttää laadukasta 
tuomioistuinten ulkopuolista 
riidanratkaisua ja verkkovälitteistä 
riidanratkaisua ja saada tietoja 
muutoksenhakumahdollisuuksista;

c) toimet, joilla tuetaan 
kuluttajalainsäädännön tehokkaampaa 
noudattamisen valvontaa, mukaan lukien 
tehokas koordinointi ja yhteistyö 
kansallisten täytäntöönpanoelinten välillä 
ja täytäntöönpanoa koskeva yhteistyö 
kolmansien maiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet 
johonkin kolmanteen maahan, joka ei ole 
assosioitunut ohjelmaan, voivat osallistua
seuraaviin toimiin:

Komissio voi sallia, että oikeussubjektit, 
jotka ovat sijoittautuneet johonkin 
kolmanteen maahan, joka ei ole 
assosioitunut ohjelmaan, osallistuvat
seuraaviin toimiin:

Or. en
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Oikeussubjektit, jotka osallistuvat a ja 
b alakohdassa tarkoitettuihin toimiin, eivät 
ole oikeutettuja unionin rahoitustukeen, 
paitsi jos se on olennaista ohjelman 
kannalta, etenkin siltä osin kuin on kyse 
unionin yritysten kilpailukyvystä ja 
markkinoillepääsystä tai unionissa asuvien 
kuluttajien suojelusta. Tätä poikkeusta ei 
sovelleta voittoa tuottaviin 
oikeussubjekteihin.

Oikeussubjektit, jotka osallistuvat a ja 
b alakohdassa tarkoitettuihin toimiin, eivät 
ole oikeutettuja unionin rahoitustukeen, 
erityisesti, jos on olemassa innovoivan 
teknologian tai taitotiedon siirtämisen 
riski, paitsi jos se on olennaista ohjelman 
kannalta, etenkin siltä osin kuin on kyse 
unionin yritysten kilpailukyvystä ja 
markkinoillepääsystä tai unionissa asuvien 
kuluttajien suojelusta. Tätä poikkeusta ei 
sovelleta voittoa tuottaviin 
oikeussubjekteihin.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan ensimmäisen 
kohdan e alakohdan osalta komissiolle 
siirretään valta antaa 20 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä 
ohjelmasta annettavaan tukeen 
oikeutettujen oikeussubjektien luettelon 
mukauttamiseksi niiden toimien osalta, 
joilla toteutetaan 3 artiklan 2 kohdan 
d alakohdan i alakohdassa tarkoitettu 
erityistavoite.

Or. en
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Arviointi- ja myöntämisperusteet Arviointikomitea(t)

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelma toteutetaan 
varainhoitoasetuksen 110 artiklassa 
tarkoitetuilla työohjelmilla. Työohjelmissa 
esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä 
toimia varten varattu kokonaismäärä.

1. Ohjelma toteutetaan 
varainhoitoasetuksen 110 artiklan 
mukaisesti työohjelmilla. Työohjelmat 
ovat vuotuisia tai monivuotisia, ja niissä 
on vahvistettava erityisesti tavoitteet, 
joihin pyritään, odotetut tulokset, 
toteutustapa ja rahoitussuunnitelman 
kokonaismäärä. Niihin sisältyy myös 
yksityiskohtainen kuvaus rahoitettavista 
toimista, maininta kunkin toimen 
rahoitukseen varatusta määrästä sekä 
alustava toteutusaikataulu. Työohjelmissa 
esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä 
toimia varten varattu kokonaismäärä.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta



PE628.465v01-00 32/37 PR\1164319FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman väliarviointi on 
suoritettava heti kun ohjelman 
toteuttamisesta on saatavilla riittävästi 
tietoa, kuitenkin viimeistään neljän 
vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman 
toteutus on käynnistynyt.

2. Viimeistään [neljä vuotta 
ohjelman toteuttamisen alkamisesta] 
komissio laatii ohjelman 
väliarviointikertomuksen siitä tuettujen 
toimien tavoitteiden saavuttamisesta, 
tuloksista ja vaikutuksista, resurssien 
käytön tehokkuudesta ja sen unionin 
tason lisäarvosta.

Or. en

Perustelu

Ohjelman arviointiin liittyvää vastuuvelvollisuutta on parannettava: väliarviointi olisi 
suoritettava viimeistään vuonna 2025 ja loppuarviointi viimeistään vuonna 2030.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio suorittaa ohjelman 
lopullisen arvioinnin ohjelman 
toteuttamisen päätyttyä, kuitenkin 
viimeistään neljän vuoden kuluttua 
1 artiklassa mainitun ajanjakson 
päättymisestä.

5. Viimeistään [kolmen vuoden 
kuluttua ohjelman toteuttamisen 
päättymisestä] komissio laatii lopullisen 
arviointikertomuksen ohjelman pitemmän 
aikavälin vaikutuksesta, toimien 
kestävyydestä ja eri työohjelmien välisistä 
synergioista.

Or. en

Perustelu

Ohjelman arviointiin liittyvää vastuuvelvollisuutta on parannettava: väliarviointi olisi 
suoritettava viimeistään vuonna 2025 ja loppuarviointi viimeistään vuonna 2030.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Komissio toimittaa arviointien 
päätelmät ja omat huomautuksensa
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle.

6. Komissio toimittaa 2 ja 5 kohdassa 
tarkoitetut kertomukset Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle ja julkistaa ne.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2028 saakka 9 ja 17 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2028 saakka 9, 10 ja 
17 artiklassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä.

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 9 ja 17 artiklan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

6. Edellä olevan 9, 10 ja 17 artiklan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
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jatketaan kahdella kuukaudella. jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja 
viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja 
sen toimia ja tuloksia. Ohjelmalle 
osoitetuilla taloudellisilla resursseilla 
tuetaan myös unionin poliittisia 
painopisteitä koskevaa komission 
tiedottamista sikäli kuin painopisteet 
liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin.

2. Komissio toteuttaa asianmukaisia 
toimenpiteitä tiedotus- ja viestintätoimien 
toteuttamiseksi käyttäjäystävällisellä 
tavalla lisätäkseen kuluttajien, 
kansalaisten, yritysten, erityisesti pk-
yritysten, ja julkishallintojen tietoisuutta 
tämän asetuksen rahoitusvälineiden 
kautta tarjotuista resursseista sekä siihen 
liittyvistä toimista ja tuloksista. Ohjelmalle 
osoitetuilla taloudellisilla resursseilla 
tuetaan myös unionin poliittisia 
painopisteitä koskevaa komission 
tiedottamista sikäli kuin painopisteet 
liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin.

Or. en

Perustelu

Käyttäjäystävällinen viestintä on tärkeää, jotta voidaan lisätä EU:n rahoituksen näkyvyyttä 
kuluttajien, yritysten ja julkishallintojen eduksi.
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PERUSTELUT

Sisämarkkinat ovat olleet ja ovat edelleen Euroopan yhdentymisen kulmakivi. 

Sisämarkkinat ovat 25 toimintavuotensa aikana tuoneet jäsenvaltioita lähemmäs toisiaan ja 
monia konkreettisia etuja yrityksille, kansalaisille ja kuluttajille. Tällaisia etuja ovat muun 
muassa suurempi valinnanvara ja alhaisemmat hinnat kilpailukykyisemmillä markkinoilla, 
mahdollisuudet matkustaa ja työskennellä kaikkialla EU:ssa sekä yritysten pääsy valtaville 
markkinoille ja parempi kuluttajansuoja. Vaikka toimenpiteitä on hyväksytty ja pantu 
täytäntöön yli 3 500, sisämarkkinahanke ei ole vielä läheskään valmis. Monet esteet, kuten 
lainsäädännössä olevat puutteet, hallinnolliset rasitteet, EU:n lainsäädännön tehoton 
täytäntöönpano ja heikko lainvalvonta sekä muuttuvat olosuhteet ja esiin nousevat haasteet ja 
esteet, haittaavat edelleen sisämarkkinoiden toteuttamista.

Euroopan parlamentti on kehottanut useaan otteeseen parantamaan sisämarkkinoiden hallintoa 
ja tehokkuutta, ja komissio on asettanut markkinoiden yhdentymisen yhdeksi tärkeimmistä 
painopisteistään.

Komissio ehdottaa seuraavaa ohjelmakautta 2021–2027 varten uutta sisämarkkinaohjelmaa, 
jossa kootaan samaan kehykseen kuusi ohjelmaa ja useita toimia, jotka olivat aiemmin 
erillisiä. Päätavoitteena on panna täytäntöön ja valvoa eri toimia, joilla tuetaan 
sisämarkkinoiden toteuttamista laajemmassa merkityksessä ja parannetaan synergiaa ja 
joustavuutta sekä poistetaan päällekkäisyydet nykyisissä EU:n ohjelmissa. 

Esittelijä on kaiken kaikkiaan tyytyväinen uuteen sisämarkkinaohjelmaan ja yhtyy komission 
näkemykseen tarpeesta laatia strateginen ja yhtenäinen lähestymistapa hyvin toimivien 
sisämarkkinoiden saavuttamiseksi.

Esittelijä ehdottaa kuitenkin seuraavia parannuksia:

Rahoituspuitteet

Komissio ehdottaa, että rahoituspuitteet jaetaan neljän eri tavoitteen kesken: COSME, 
kuluttajat, elintarvikeketju sekä kestävä kulutus ja tilastot. Esittelijä uskoo, että 
kokonaismäärärahat eivät riitä vastaamaan kaikkiin sisämarkkinoiden haasteisiin eivätkä 
erityisesti mukautumaan digitaalisen vallankumouksen ja globalisoitumisen myötä nopeasti 
muuttuvaan ympäristöön. 

Esittelijä ehdottaa, että yleisiä määrärahoja ja kaikkia eri budjettikohtia mukautetaan sen 
jälkeen, kun tarkat luvut on määritelty vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä ja 
omia varoja koskevassa Euroopan parlamentin väliaikaisessa mietintöluonnoksessa.

Lisäksi esittelijä ehdottaa markkinavalvontaan, tuoteturvallisuuteen ja tyyppihyväksyntään 
liittyvän uuden budjettikohdan lisäämistä sisämarkkinaohjelman vaikutusten arvioinnin ja 
sääntöjen noudattamisen valvontaa ja sääntöjenmukaisuutta koskevan asetuksen vaikutusten 
arvioinnin mukaisesti. Esittelijä pitää tärkeänä myös sitä, että nimenomaisesti mainitaan ne 
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tavoitteet, joihin jäljellä oleva määrä kohdennetaan, sekä asetetaan katto tekniselle ja 
hallinnolliselle avulle.

Keskittyminen markkinavalvontaan ja tuoteturvallisuuteen

Ohjelman tavoitteiden osalta esittelijä on vahvasti sitä mieltä, että sisämarkkinoiden 
toimivuuden parantaminen edellyttää markkinavalvontatoimien ja tuoteturvallisuuden 
vahvistamista ja erityisen huomion kiinnittämistä verkossa myytäviin tuotteisiin. Esittelijä 
totesi itse asiassa, että tehokas markkinavalvonta voi olla olennaisen tärkeää yleisen edun, 
kuten työterveyden ja -turvallisuuden, kuluttajien suojelun, ympäristönsuojelun ja yleisen 
turvallisuuden, varmistamiseksi sekä tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi 
talouden toimijoiden keskuudessa. Monet viimeaikaiset skandaalit, kuten dieselajoneuvoja 
koskeva skandaali, ovat osoittaneet, että unionin markkinoilla on edelleen vaarallisia ja 
vaatimustenvastaisia tuotteita, mikä korostaa tehokkaamman ja koordinoidumman 
markkinavalvonnan tarvetta unionissa. Hiljattain hyväksytyssä tyyppihyväksyntäasetuksessa 
ja parhaillaan neuvoteltavassa täytäntöönpanon valvontaa ja vaatimustenmukaisuutta 
koskevassa asetuksessa säädetään puitteista, joiden avulla voidaan parantaa yhteistyötä 
markkinavalvontaviranomaisten, EU:n toimielinten ja talouden toimijoiden välillä. Tämän 
perusteella esittelijä ottaa käyttöön uuden erityistavoitteen, joka liittyy markkinavalvontaan, 
tuoteturvallisuuteen sekä tyyppihyväksyntään ja niihin liittyviin toimiin, ja esittää näille 
toimille erityistä budjettikohtaa.

Kuluttajat

Esittelijä katsoo, että sisämarkkinaohjelmalla pyritään luomaan edellytykset sille, että EU:n 
kansalaiset voivat hyötyä täysimääräisesti sisämarkkinoista. Näin ollen esittelijä ehdottaa 
sisällyttämään viittauksia tiettyihin toimiin, joilla pyritään vahvistamaan kuluttajansuojaa, 
lisäämään kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ja edistämään heidän etujaan, siten, että 
erityistä huomiota kiinnitetään digitalisoinnin tuomiin uusiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin 
kuluttajaohjelman (2014–2020) mukaisesti. 

Digitaalinen kehitys 

Asetuksen koko tekstin mittaan esittelijä lisää viittauksia digitaaliseen kehitykseen kaikilla 
niillä aloilla, joita ohjelmassa on käsitelty. Seitsenvuotisen ohjelman on oltava joustava ja 
riittävästi tulevaisuuteen suuntautuva, jotta se mukautuisi alati muuttuvaan 
toimintaympäristöön, jossa uusilla teknologioilla on vahva vaikutus liiketoimintamalleihin, 
kuten yhteisö- ja yhteistyötalouteen, kuluttajiin ja koko EU:n talouteen.

Ohjelman täytäntöönpano, arviointi ja julkisuus

Komission ehdotuksessa ei anneta riittävästi tietoa siitä, miten uusi ohjelma aiotaan panna 
täytäntöön. Vuotuisten tai monivuotisten työohjelmien hyväksyminen on äärimmäisen 
tärkeää, sillä työohjelmissa vahvistetaan rahoitettavat toimet ja muun muassa rahoitusvarojen 
jako. 
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Arvioinnin osalta esittelijä ehdottaa ohjelman pakollista loppuarviointia vuoteen 2030 
mennessä keskittyen erityisesti ohjelman pitkän aikavälin vaikutuksiin, toimien kestävyyteen 
ja eri työohjelmissa saavutettuun synergiaan.

Avoimuuden ja julkisuuden osalta esittelijä ehdottaa, että komissio toteuttaa tiedotus- ja 
viestintätoimia, joilla lisätään kuluttajien, yritysten ja erityisesti pk-yritysten ja 
julkishallintojen tietoisuutta ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista.
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