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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. palauttaa mieliin, että palvelujen osuus Euroopan kansantaloudesta on yli kolme 
neljännestä ja että monet palvelut ovat elintärkeitä palvelusektorin muiden alojen ja 
teollisuussektorin kilpailukyvylle ja innovaatioille;

2. katsoo, että tehokkaasti toimivat palvelujen sisämarkkinat ovat tärkeitä EU:n yritysten 
maailmanlaajuisen kilpailukyvyn kannalta; korostaa, että ajallaan toteutettu ja 
asianmukainen yhteisön lainsäädännön, myös sisämarkkinoiden palveluista annetun 
direktiivin 2006/123/EY1 täytäntöönpano ja sisällyttäminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on tässä mielessä tärkeää;

3. katsoo, että kunnianhimoisella yrityspolitiikalla – erityisesti pienyrityksiä koskevalla 
eurooppalaisella säädöksellä – saatetaan vahvistaa pk-yritysten kilpailukykyä; vaatii, että 
tulevassa aloitteessa kiinnitetään huomiota myös palvelualojen tarpeisiin ja kannattaa 
lainsäädäntövälinettä;

4. palauttaa mieliin, että palvelut ovat tärkeitä Euroopan kansantaloudelle, ja kantaa huolta 
siitä, ettei Maailman kauppajärjestö WTO ole meneillään olevalla neuvottelukierroksella 
saavuttanut edistystä palvelujen alalla;

5. toteaa, että ammattitaitoisten työntekijöiden pula on kasvava haaste Euroopan 
palvelusektorilla ja että ongelman ratkaisemiseen on pyrittävä toimilla, joilla muun 
muassa yksinkertaistetaan työlupien myöntämiseen liittyviä menettelyjä; suosittelee mitä 
lämpimimmin, että jäsenvaltiot edistäisivät joustoturvan periaatteita sellaisina kuin ne 
parlamentin 29. marraskuuta 2007 hyväksymässä päätöslauselmassa joustoturvan 
periaatteista esitettiin;

6. tähdentää, että palvelusektori saattaa tuoda ratkaisuja ympäristöongelmiin ja katsoo, että 
ne ovat yksi EU:n tietämyksen vientiin sisältyvän lisäarvon keskeisimpiä osia; korostaa, 
että palvelusektorin merkitys on otettava huomioon suunniteltaessa kestävää kehitystä 
koskevaa politiikkaa;

7. pitää myönteisenä komission painotusta2, jonka mukaan globalisaation myönteiset 
vaikutukset välitetään kuluttajille; korostaa, että reilu kilpailu palvelualoilla on keskeistä, 
kun halutaan varmistaa, että kuluttajat hyötyvät Euroopan avoimista markkinoista.

                                               
1 EUVL L 376, 29.12.2006, s. 36.
2 SEC(2008)1519 Komission sisäinen työasiakirja 'The external dimension of the Single Market review'.
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