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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yhtenäismarkkinoita koskevasta katsauksesta: esteiden ja tehottomuuden poistaminen 
paremman täytäntöönpanon ja valvonnan avulla
(2007/2024(INI))
Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon Eurooppa-neuvostolle Euroopan kansalaisten 
toimintasuunnitelmasta – EU:n tuloksenteko (KOM(2006)0211),

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle yhtenäismarkkinoista kansalaisia 
varten – väliraportti kevään 2007 Eurooppa-neuvostolle (KOM(2007)0060),

– ottaa huomioon komission tiedonannon kevään Eurooppa-neuvostolle kasvua ja 
työllisyyttä koskevan uudistetun Lissabonin strategian täytäntöönpanosta – tulosten vuosi 
(KOM(2006)0816),

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle vuotuisesta toimintastrategiasta 2008 
(KOM(2007)0065),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle tavaroiden sisämarkkinoista – Euroopan kilpailukyvyn 
perusta (KOM(2007)0035),

– ottaa huomioon komission esittämän vihreän kirjan kuluttajansuojaa koskevan yhteisön 
säännöstön tarkistamisesta (KOM(2006)0744),

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle strategisesta katsauksesta: sääntelyn 
parantaminen Euroopan unionissa (KOM(2006)0689),

– ottaa huomioon Brysselissä 8. ja 9. maaliskuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmät,

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman yleishyödyllisistä 
sosiaalipalveluista Euroopan unionissa1,

– ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2007 annetun Berliinin julistuksen,

– ottaa huomioon komission ”Economic Papers” -julkaisusarjan numerossa 271 julkaistun 
asiakirjan ”Steps towards a deeper economic integration: the Internal Market in the 21st 
century - A contribution to the Single Market Review”,

– ottaa huomioon työjärjestyksensä 45 artiklan,

  
1 Hyväksytty teksti, P6_TA(2007)0070.
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A. katsoo, että yhtenäismarkkinat ovat edistäneet ratkaisevasti Euroopan yhdentymistä, että 
ne ovat lisänneet taloudellista hyvinvointia, luoneet työpaikkoja ja hyödyttäneet kuluttajia 
ja että niillä on merkittävä osa pyrittäessä Lissabonin strategian tavoitteisiin,

B. ottaa huomioon, että Lissabonin strategiassa on korostettu pyrkimystä sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja että siinä edellytetään sosiaalisen ulottuvuuden selvempää 
integrointia unionin alakohtaisiin politiikan aloihin, 

C. katsoo, että Lissabonin strategia johtaa jäsenvaltioiden rakenteellisiin uudistuksiin ja 
markkinoiden avautumiseen, mutta se myös lisää sääntelyn tarvetta terveen kilpailun 
takaamiseksi,

D. katsoo, että yhtenäismarkkinoiden toimintaa on edelleen parannettava,

E. katsoo, että verkkotoimialojen, kuten liikenteen, televiestinnän, postipalvelujen ja 
energiakuljetusten avautuminen on saatettava loppuun,

F. katsoo, että yritysten, erityisesti pk-yritysten hallinnollista taakkaa on vähennettävä,

G. katsoo, että globalisaatio ja kansainvälistyminen on yhdistettävä täysin tehokkaan 
yhtenäismarkkinapolitiikan suunnitteluun,

H. katsoo, että komission on otettava EU:n laajentuminen täysimääräisesti huomioon 
politiikkansa, erityisesti sisämarkkinapolitiikan täytäntöönpanossa,

Johdanto

1. on tyytyväinen komission työhön yhtenäismarkkinoiden tarkistamisessa ja korostaa, että 
kaikkien sidosryhmien osallistuminen kyseiseen prosessiin on tärkeää;

2. toivoo, että työskentelysuhteita kansallisiin parlamentteihin vahvistetaan, jotta 
sisämarkkinoiden panokset ja edut olisivat selvempiä jäsenvaltioiden kansalaisten 
kansallisille edustajille;

Sidosryhmien luottamuksen lisääminen sisämarkkinoilla:

3. katsoo, että uusien poliittisten aloitteiden pitäisi perustua enemmän erityisongelmien 
analysointiin talouden kaikilla aloilla; 

4. muistuttaa, kuinka tärkeää on parantaa kansalaisten luottamusta edistämällä 
jäsenvaltioiden yhteisiä sosiaalisia tavoitteita, kuten hyvälaatuisia työpaikkoja, 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja terveyden- ja ympäristönsuojelua Euroopan 
kulttuurinen moninaisuus huomioon ottaen, koska sosiaalinen yhteenkuuluvuus on 
sisämarkkinoiden olennainen osa; kehottaa komissiota takaamaan Euroopan unionin 
suojelutehtävän näillä aloilla ja välttämään jäsenvaltioiden välistä sääntelykilpailua;

5. korostaa, että hyvä yhtenäismarkkinapolitiikka on ensiarvoisen tärkeää innovoinnin 
kannustamiseksi kilpailun lisäämisen avulla sekä liiketoiminnalle myönteisen ympäristön 
luomiseksi (erityisesti pk-yrityksille);
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6. kehottaa komissiota hyväksymään teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan kokonaisstrategian 
ja vahvistamaan edelleen kyseisten oikeuksien suojelua innovaatioiden tukemiseksi, 
Euroopan unionin teollisuuden voimavarojen parantamiseksi ja niiden lisäämiseksi: 
korostaa yhteisön patentin perustamisen tärkeyttä sekä tarvetta sellaisen 
oikeusjärjestelmän luomiseen, josta on viime kädessä vastaa Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuin; panee merkille komission 3. huhtikuuta antaman tiedonannon eurooppalaista 
patenttia koskevan järjestelmän parantamisesta;

7. korostaa petoksen ja piratismin torjunnan tärkeyttä yhtenäismarkkinoilla;

8. katsoo, että ilmastonmuutoksen torjuminen ja kestävän kehityksen takaaminen ovat 
ensisijaisen tärkeitä ja että kestävää ja kilpailukykyistä energiahuoltoa edistävä 
yhtenäismarkkinapolitiikka on välttämätöntä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi; on 
tyytyväinen kevään 2007 Eurooppa-neuvoston kokouksen puheenjohtajan päätelmiin; 
pahoittelee kuitenkin, että ydinenergian osuutta ei ole korostettu tarpeeksi;

9. on tyytyväinen komission aloitteeseen yleishyödyllisten palvelujen yhteisten periaatteiden 
määrittelemiseksi ja yleishyödyllisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
epäselvyyksien selvittämiseksi sisämarkkinoilla;

10. painottaa kuluttajien luottamuksen lisäämisen tärkeyttä rajatylittävissä ostoissa; on näin 
ollen tyytyväinen komission vihreään kirjaan kuluttajan suojaa koskevan yhteisön 
säännöstön tarkistamisesta; toteaa, että nykyiset yhdenmukaistamista koskevat 
vähimmäislausekkeet aiheuttavat oikeudellista sekaannusta yrityksille ja kuluttajille; 
katsoo siksi, että yhdistelmälähestymistapa, johon on yhdistetty laaja-alainen väline, 
vaikuttaa sopivimmalta vaihtoehdolta kuluttajien luottamuksen lisäämiseksi ennakoimatta 
kuitenkaan kuulemisen tulosta;

11. korostaa, että julkisista hankinnoista on tehtävä sopimukset reilulla ja avoimella tavalla 
noudattaen julkisia hankintoja koskevia sääntöjä ja että niillä voidaan edistää myös 
innovointia ja teknologista kehitystä; kehottaa komissiota parantamaan pk-yritysten 
pääsyä julkisiin hankintoihin;

12. katsoo, että tavaroiden vapaa liikkuvuus on ratkaisevan tärkeää yhtenäismarkkinoiden 
tehokkuudelle; on siksi tyytyväinen komission aloitteeseen sisämarkkinoiden toiminnan 
parantamiseksi kyseisellä alalla;

13. katsoo, että epäviralliset verkostot, kuten SOLVIT ja Euroopan kuluttajakeskusten 
verkosto (ECC-Net) täydentävät merkittävästi kansalaisten ja yritysten käytössä olevia 
virallisia ja oikeudellisia välineitä; on tyytyväinen aloitteeseen sisämarkkinoiden 
tietoverkoston perustamiseksi;

Hallinnollisten taakkojen vähentäminen

14. on tyytyväinen komission aloitteeseen yritysten hallinnollisten taakkojen vähentämiseksi 
ja kehottaa jatkamaan samanlaisia ponnisteluja; korostaa tarvetta markkinoiden 
avoimuuden ja sääntelyn välisen tasapainon löytämiseen;

15. korostaa, että keskinäisellä tunnustamisella on merkittävä asema sisämarkkinoilla, ja että 
se on otettava huomioon tietyillä avainaloilla tarvittavassa lainsäädännön lähentämisessä;
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16. korostaa kuitenkin, että 2000-luvun yhtenäismarkkinoiden on toimittava tarvittavien 
suhteellisten määräysten puitteissa; korostaa siksi pyrkimystä avainalojen, erityisesti 
vähittäisrahoituspalvelujen (mukaan lukien maksutapojen) ja verotuksen 
yhdenmukaistamiseen; kannustaa komissiota aikaistamaan ehdotustaan yhteisöverotuksen 
yhteisestä vahvistetusta verotusperusteesta;

17. korostaa, että ”parempi” sääntely ei tarkoita vain ”vähempää” sääntelyä; kehottaa 
komissiota ehdottamaan uusia määräyksiä sisämarkkinoiden toiminnan ja integraation 
parantamiseksi ja vahvistamaan ja yksinkertaistamaan lainsäädäntöä;

18. katsoo, että komission vaikutustenarviointien on oltava johdonmukaisempia, ja niissä on 
otettava huomioon kaikkien sidosryhmien näkemykset; on siksi tyytyväinen komission 
vaikutustenarviointilautakunnan perustamiseen ja kehottaa sitä julkaisemaan lausuntonsa; 
kehottaa Euroopan parlamenttia tekemään enemmän vaikutustenarviointeja ehdotustensa 
tueksi;

19. muistuttaa, että myös lainsäädännön jälkiarviointi on tehtävä, jotta voidaan varmistaa 
sääntöjen suunnitelmien mukainen toimiminen ja nostaa esille kaikki ennakoimattomat 
kielteiset vaikutukset;

20. on komission kanssa samaa mieltä siitä, että yhteis- ja itsesääntely ovat välineitä, joilla 
voidaan täydentää joidenkin alojen lainsäädännöllisiä aloitteita; 

21. katsoo, että jäsenvaltiot ovat vastuussa EU:n uuden lainsäädännön täytäntöönpanon ja sen 
saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä parantamisesta; on tyytyväinen, että osaksi 
kansallista lainsäädäntöä saattaminen on edistynyt ja että Eurooppa-neuvoston kevään 
kokous otti tavoitteekseen vähentää näissä luvuissa havaitun vajeen asteittain 1 prosenttiin; 
korostaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välisen hallinnollisen 
yhteistyön vahvistamisen ja parantamisen merkitystä;

Kansainvälinen ulottuvuus

22. painottaa sisämarkkinoiden tasapuolisten kilpailuehtojen luomisen tärkeyttä; korostaa, että 
hyvin toimivat yhtenäismarkkinat edistävät Euroopan kilpailukykyä globalisoituneessa 
maailmassa;

23. kehottaa komissiota laatimaan sisäisen politiikan, jossa järjestelmällisesti arvioidaan ja 
otetaan huomioon Euroopan unionin suurien kumppanien (Yhdysvaltojen, Venäjän, 
Kiinan, Intian, Brasilian, Japanin jne.) vastaavat politiikat;

24. korostaa, että kilpailukykyä lisäävillä poliittisilla aloitteilla ei saa alentaa eurooppalaisia 
normeja; muistuttaa ulkopuolisten kumppanien kanssa käytävän rakentavan ja 
tasapainoisen vuoropuhelun kehittämisen tärkeydestä;

25. suosittelee, että komissio noudattaa varovaisuutta kaikissa esteetöntä globalisaatiota 
vastaan suunnattujen, sääntelyä koskevien EU:n suojalausekkeiden uudistuksissa; 
painottaa, että olemassa olevat EU:n kaupan suojavälineet ovat tehokkaita ja ratkaisevan 
tärkeitä kasvulle ja työllisyydelle nopeasti muuttuvassa maailmantaloudessa ja että tämä 
uudistusprosessi vaikuttaa vastavuoroisiin myönnytyksiin WTO:n Dohan 
neuvottelukierroksen lopussa;
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26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Sisämarkkinat tai yhtenäismarkkinat ovat edelleen Euroopan yhdentymisen tärkein osa. Ne 
ovat yksi Euroopan unionin suurimmista menestyksistä. Sisämarkkinoiden perustan 
muodostavat neljä vapautta ovat markkinoiden sosiaalitalouden käynnistäviä voimia. 
Sisämarkkinoiden toteuttaminen on kuitenkin muuttuva ja kehittyvä prosessi, joka kasvaa 
jatkuvasti globalisoituvassa ja muuttuvassa maailmassa. 

Sisämarkkinoiden syventämisen täydellinen toteuttaminen on välttämätöntä ja ratkaisevaa 
tulevaisuudelle. 2000-luvun Euroopassa on toteutettava avoimet ja hyvin tehokkaat 
yhtenäismarkkinat, tehtävä neljästä vapaudesta todellisuutta, vahvistettava 
yhteisvastuullisuutta, mahdollistettava henkilöiden ja yhteisöjen menestys ja edistettävä 
kestävää kehitystä. Komission esittämä katsaus sisämarkkinoista on siis ajankohtainen.

Vaikka Euroopan unioni on kasvattanut jäsenmääräänsä kuudesta 27:ään ja onnistunut 
yhdentymisessä tavalla, jota pidetään esimerkkinä muille maanosille, sen on kuitenkin 
selvittävä luottamuspulasta: kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisilla on sisämarkkinoihin ja 
muuhun yhteiseen politiikkaan kohdistuvia epäilyjä.

Sisämarkkinat ovat kuitenkin väline yhteisvastuullisuuden saavuttamiseksi yhdentymisen 
avulla. Ilman vaurauden ja työpaikkojen luomista ei saavuteta myöskään yhteiskunnallista 
edistystä: tämä on toimintamme ajatus.

Mikäli kansallisten parlamenttien edustajia otettaisiin mukaan Euroopan parlamentin työhön, 
yhtenäismarkkinoiden etuja, haasteita ja tarpeita ymmärrettäisiin paremmin.

Sisämarkkinoiden syventämisellä on edistettävä yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa, 
talouksien uudenaikaistamista ja lähentämistä sekä eurooppalaisten sosiaalista suojelua. 
Sisämarkkinoiden tuomia etuja ei nimittäin voi havaita monilla aloilla. Tässä mietinnössä 
korostetaan muun muassa yleishyödyllisiä palveluja, sosiaalialaa, vähittäisrahoituspalveluja, 
kulutusta, verotusta, energiaa, työntekijöiden liikkuvuutta sekä teollis- ja tekijänoikeuksia.

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus on sisämarkkinoiden syventämisen olennainen osa. Sen 
saavuttamisessa työntekijät ovat ratkaisevassa asemassa. Tällä mietinnöllä pyritään siksi 
muistuttamaan työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevien rajoitusten poistamisen ja 
kansalaisten luottamuksen parantamisen tärkeydestä edistämällä jäsenvaltioiden yhteisiä 
yhteiskunnallisia tavoitteita, kuten laadukasta työtä, tasa-arvoa, terveyden- ja 
ympäristönsuojelua kunnioittamalla samalla jäsenvaltioiden kulttuurista moninaisuutta. 
Sisämarkkinoiden syventämisessä on myös huolehdittava jäsenvaltioiden välisen 
sääntelykilpailun vaikutusten rajoittamisesta sosiaalialalla.

Esittelijä arvioi niin ikään, että Euroopan komission on annettava tarkennuksia julkisten 
palvelujen alalla.

Yleishyödyllisiä palveluja pidetään eurooppalaisen sosiaalisen mallin yhtenä pilarina. Koska 
yleishyödyllisiä palveluja pidetään Euroopan unionin sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden sidosaineena ja laadukkaita yleishyödyllisiä palveluja taloudellisen 
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kehityksen ja työpaikkojen luomisen todellisena tukena, esittelijä toivoo komission 
ehdottavan peruskirjaa yleishyödyllisistä palveluista, mitenkään ennustamatta Euroopan 
parlamentin työtä. Olisi nimittäin suotavaa hyväksyä virallinen asiakirja, jossa kehitetään 
EY:n perustamissopimuksen 16 artiklassa mainittujen yhteisten arvojen käsitettä ja 
selkeytetään periaatteita ja ehtoja, jotka mahdollistava yleishyödyllisten palvelujen 
tarkoituksen toteutumisen, ja jota voidaan käyttää esimerkkinä etsittäessä tasapainoa 
palvelujen taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden välillä.

Lisäksi esittelijä pohtii mahdollisuutta antaa yleishyödyllisiä palveluja koskeva direktiivi 
noudattaen samalla toissijaisuusperiaatetta ja jäsenvaltioiden toimivaltuuksia kyseisten 
palvelujen järjestämisessä ja rahoituksessa.

Joka tapauksessa parlamentti muistuttaa, että yleishyödyllisten terveys- ja sosiaalipalvelujen 
alakohtaisten aloitteiden toteuttaminen on kiireellistä.

Sisämarkkinat kuuluvat kansalaisten jokapäiväiseen elämään siinä määrin, etteivät nämä enää 
kiinnitä huomiota niistä saataviin etuihin ja hyötyihin. On ratkaisevan tärkeää laajentaa 
kansalaisten valinnanvapautta tarjoamalla laadukkaita tuotteita ja lisäämällä mahdollisuuksia 
rajatylittäviin hankintoihin. Siksi valiokuntamme piti myönteisenä kuluttajansuojastrategiaan 
kuuluvaa äskettäin annettua vihreää kirjaa kuluttajansuojaa koskevan säännöstön 
tarkistamisesta. Se tulee olemaan kuluttajansuojasta vastaavan komission jäsenen tärkein 
asiakirja komission toimikauden loppuun asti. Kyseinen vihreä kirja ansaitsee kaiken 
huomiomme. Sen soveltaminen voi edistää huomattavasti luottamusta ja lähentymistä 
yhtenäismarkkinoilla. Kuten komissio on todennut, kahdeksalla tarkistetulla direktiivillä ei 
ole ollut täysin toivottua tulosta. Epävarmuus vain lisääntyy, koska saattamisessa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä on eroja. Luottamuksen lisäämiseksi sisämarkkinoilla asiaa on 
pohdittava laajemmalti kuin yhteenkuuluvuutta koskevien vähimmäisvaatimusten osalta.

Kuluttajien luottamusta voidaan lisätä myös tavaroiden vapaalla liikkuvuudella. 
Tällä hetkellä alat, joita ei ole yhdenmukaistettu vastaavat vielä 50 prosenttia 
sisämarkkinoista. Näitä aloja koskevat edelleen kansalliset tekniset säännökset, jotka johtavat 
huomattaviin hallintokuluihin. Tämän vuoksi on tuettava komission 13. helmikuuta 2007 
ehdottamia toimia, joilla on tarkoitus saada suurin mahdollinen hyöty tavaramarkkinoilla tällä 
hetkellä noudatettavista säännöistä ja periaatteista sekä tehostaa niiden valvontaa ja 
soveltamista.  Näillä toimilla voidaan vahvistaa kansalaisten luottamusta sisämarkkinoiden 
toimintaan ja niiden tuomaan lisäarvoon.

Lisäksi tässä mietinnössä pyydetään komissiota hyväksymään teollis- ja tekijänoikeuksia
koskeva kokonaisstrategia ja erityisesti ehdottamaan eurooppalaisia patentteja koskevaa 
kokonaisvaltaista strategiaa. Teollis- ja tekijänoikeudet muodostavat kulttuuriteollisuuden 
talouden perustan ja takaavat kulttuurisen moninaisuuden edistämisen. Esittelijä panee 
merkille komission äskettäisen tiedonannon Euroopan patenttijärjestelmän parantamisesta ja 
korostaa yhteisön patentin perustamisen tärkeyttä sekä tarvetta sellaisen oikeusjärjestelmän 
luomiseen, josta viime kädessä vastaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuin.

Talouden asioiden osalta mietinnössä korostetaan tarvetta tehostaa 
vähittäisrahoituspalvelujen ja erityisesti maksuvälineiden yhdenmukaistamista. 
Yhdenmukaisuuden puute tietyillä verotuksen osa-alueilla jarruttaa sisämarkkinoiden 
yhdentymistä, vahingoittaa Euroopan unionin kilpailukykyä ja tekee yritysympäristöstä 
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epäselvän. Euroopan parlamentti rohkaisee komissiota etenkin aikaistamaan ehdotustaan 
yhteisöverotuksen yhteisestä vahvistetusta verotusperusteesta. 

Energia-alalla ja ilmaston lämpenemisen torjunnassa esittelijä pitää Eurooppa-neuvoston 
viime maaliskuun 9. päivänä tekemää kunnianhimoista sopimusta myönteisenä askeleena 
kohti Euroopan unionin energiapolitiikkaa. Esittelijä pitää kuitenkin valitettavana, että 
ydinenergian osuutta ei otettu riittävästi huomioon EU:n energia- ja ympäristöpolitiikan 
tavoitteita määritettäessä. Hän korostaa myös, että sisämarkkinoihin kuuluu toisiinsa 
liitettyjen verkkojen kehittäminen.

Pienet ja keskisuuret yritykset, joihin kiinnitetään ensisijaisesti huomiota Lissabonin 
strategiassa, muodostavat yhtenäismarkkinoiden ydinosan. Euroopan unionin työllisyyden 
parantamisen olennainen haaste on parantaa pk-yritysten pääsyä julkisiin hankintoihin. Tällä 
hetkellä Euroopan unionin pk-yrityksiin ei sovelleta samoja ehtoja kuin pk-yrityksiin WTO:n 
kumppanimaissa, muun muassa Yhdysvalloissa, Japanissa, Koreassa ja Kanadassa, jotka ovat 
neuvotelleet mahdollisuuden sopia pk-yritysten erityiskohtelusta julkisissa hankinnoissa. 
Esittelijä toteaa, että Euroopan komission on voitava luottaa parlamentin tukeen, kun se 
yrittää saada tasapainon aikaan WTO:n julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa EU:n 
pk-yritysten pääsystä muiden sopimusosapuolten markkinoille.

Kansalaisten ja pk-yritysten on voitava hyötyä sisämarkkinoista täysipainoisesti ja 
konkreettisesti. Tässä mietinnössä kannustetaankin voimakkaasti ottamaan käyttöön 
sisämarkkinoiden tiedotusverkosto sekä sääntömääräisiä välineitä täydentäviä epävirallisia 
mekanismeja, kuten SOLVIT ja Euroopan kuluttajakeskusten verkosto (ECC-Net). 

Mietinnössä korostetaan myös ”parempaan sääntelyyn” liittyviä näkökohtia ja pidetään 
myönteisenä yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamiseen ja tehokkaaseen soveltamiseen 
tähtääviä komission tavoitteita.

Sisämarkkinoiden vahvistaminen ei edellytä uusien määräysten joukkoa eikä sitä varten 
tarvitse järjestelmällisesti kumota tai purkaa koko lainsäädäntöä. 2000-luvun 
yhtenäismarkkinat edellyttävät tarvittavia suhteellisia määräyksiä. Euroopan unionin 
yhtenäismarkkinoiden avautumista on säädeltävä unionin maailmanlaajuisten kumppanien 
tapaan.

Sitä varten on ehdottomasti määriteltävä tietty määrä aloja, joilla tarvitaan tehokkaampaa 
yhdenmukaistamista.  Esittelijä kehottaakin edellä selvitetyn mukaisesti komissiota 
jatkamaan vähittäisrahoituspalvelujen, verotuksen, energian, verkkopalvelujen, teollis- ja 
tekijän oikeuksien ja kuluttajien oikeuksien yhdenmukaistamista yhteisön tasolla.  Tämä 
tehdään toissijaisuusperiaatetta noudattaen.

Lisäksi pidämme myönteisenä jäsenvaltioiden jo saavuttamaa edistystä yhteisön 
lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. On rohkaistava tavoitetta 
laskea saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskeva vaje 1 prosenttiin. Tässä 
yhteydessä komissiota on kannustettava avustamaan tarvittaessa jäsenvaltioita yhteisön 
säädösten saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä palvelujen yhtenäismarkkinoista 
annetun direktiivin mukaisesti. Saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä vastaavien eri 
jäsenvaltioiden viranomaisten välisen yhteistyön lisääminen on myös suotavaa.
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Hyödyllinen sääntely tarkoittaa myös, että komission on ponnisteltava toteuttaakseen 
tehokkaampia vaikutustenarviointeja ja otettava niihin sidosryhmät mukaan. 
Vaikutustenarviointilautakunnan perustaminen on myönteistä, ja sen työn pitäisi olla 
avoimempaa ja sen lausunnot pitäisi julkaista.  Euroopan parlamentin on itse tehtävä 
riippumattomia vaikutustenarviointeja. Sosiaali- ja ympäristöalan yhteisön lainsäädännön 
aikaisempi vaikutusten arviointi olisi hyödyllistä. Lopuksi, tehokkaiden pakotteiden 
mahdollisuuden ja avoimuusperiaatteen varmistamisessa käytettävien mekanismien 
jälkiarviointi olisi myös suotavaa.

Esittelijä osallistuu myös komission aloittamaan pohdintaan sääntelyn, yhteissääntelyn ja 
itsesääntelyn välille löydettävästä tasapainosta. Tässä uudessa lähestymistavassa olisi 
kuitenkin otettava huomioon kunkin eri sidosryhmän (tuottajat/kuluttajat) voima ja 
vaikutusvalta. 

Pidämme samoin myönteisenä komission aloittamaa työtä yritysten ja erityisesti pk-yritysten 
hallinnollisten taakkojen vähentämiseksi. Yleistä tavoitetta vähentää taakkoja 25 prosentilla 
on kuitenkin arvioitava tarkemmin.

Yhtenäismarkkinapolitiikkaan liittyy myös ulkoinen ulottuvuus.

Vahvat, avoimet ja kilpailukykyiset yhtenäismarkkinat voivat olla olennainen osa Euroopan 
unionin vastausta globalisaation esittämään haasteeseen. Sisämarkkinoiden sisäisillä 
säännöillä on edistettävä ulkoisen kilpailukyvyn vahvistamista. Keskinäinen 
maailmanlaajuinen riippuvuus luo uusia tilaisuuksia eurooppalaisten arvojen ja etujen 
esiintuomiseen.

Meidän on otettava paremmin huomioon kumppaneidemme voimassa olevat määräykset 
voidaksemme säilyttää yhteisön markkinat houkuttelevina ja kilpailukykyisinä luopumatta 
omista standardeistamme. Eurooppa voi olla esimerkkinä muille alueille.

Esittelijä kehottaa vahvistamaan WTO:n monenvälistä kauppajärjestelmää ja korostaa, että on 
tärkeää saada aikaan kunnianhimoinen, tasapainoinen ja kokonaisvaltainen sopimus Dohan 
neuvottelujen päätteeksi. 

Tähän liittyen Euroopan parlamentti kehottaa säilyttämään unionin kaupan nykyiset 
suojakeinot.
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