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EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että tämän vakavan finanssikriisin aikana Euroopan unionin on tehostettava 
toimenpiteitä sellaisten esteiden poistamiseksi, jotka haittaavat sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa erityisesti kestävää talouskasvua vauhdittavilla aloilla, kuten rajat 
ylittävä liike- ja yritystoiminta, palvelujen tarjoaminen, liikkuvuus, rahoituksen saatavuus 
ja finanssiosaaminen;

2. katsoo, että EU:n pankkisektorin pääasiallisena tarkoituksena pitäisi olla pääoman 
tarjoaminen reaalitaloudelle, mikä on yksi edellytys kasvua, kilpailua ja työllisyyttä 
edistävien, tietoon perustuvien sisämarkkinoiden kehittymiselle;

3. korostaa, että on pyrittävä voimakkaammin varmistamaan, että kasvu on luonteeltaan 
kestävää, ja välttämään pk-yrityksiin kohdistuvaa tarpeetonta täytäntöönpanoon liittyvää 
rasitetta;

4. katsoo, että pk-yritysten on toimittava Euroopassa talouden elvyttämisen ja talouskasvun 
vetureina; kehottaa siksi komissiota kiinnittämään erityistä huomiota pk-yritysten 
tarpeisiin sisämarkkinoita toteutettaessa;

5. on vakuuttunut siitä, että sisämarkkinoiden toteuttaminen on välttämätöntä EU:n 
kansalaisten taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta;

6. painottaa, että kansalaisten tietämystä EU:n verotuksesta pitäisi kiireesti parantaa ja 
rajojen yli työskentelevien ja rekrytoivien työntekijöiden ja työnantajien verotuksellisia 
esteitä pienentää, jotta voidaan helpottaa työntekijöiden liikkuvuutta ja edistää rajat 
ylittäviä liiketoiminta-aloitteita samalla kun torjutaan veropetoksia ja veronkiertoa;

7. korostaa tarvetta sosiaalisesti oikeudenmukaiseen veropolitiikkaan, johon sisältyy 
kasvuun tähtäävä tulojen uudelleenjakotehtävä ja jolla voidaan vastata verokilpailua, 
tehokasta valvontaa, offshore-yhtiöiden verotusta ja unionissa kukoistavien 
veroparatiisien purkamista koskevaan vakavaan ongelmaan;

8. korostaa, että kaikkien EU:n kansalaisten, joilla ei vielä ole pankkitiliä siinä 
jäsenvaltiossa, jossa he ovat hakeneet sellaista, pitäisi saada peruspankkipalveluja; katsoo, 
että peruspankkipalvelut parantavat pienituloisten kuluttajien mahdollisuutta käyttää 
perusmaksuvälineitä rahan tallettamiseen, siirtämiseen ja nostamiseen sisämarkkinoilla, 
erityisesti kun he käyvät työssä yli rajojen; kehottaa sen vuoksi komissiota tekemään 
lainsäädäntöehdotuksen, jolla taataan pankkitilien avaamismenettelyjen 
kuluttajaystävällisyys koko unionin alueella;

9. on huolestunut siitä, että EU:n kansalaiset, jotka saavat perinnön, jäävät eläkkeelle tai 
siirtävät pääomia ulkomailla, joutuvat usein kaksinkertaisen verotuksen kohteiksi; 
kehottaa lisäämään ponnisteluja tällaisten tilanteiden välttämiseksi; pitää valitettavana, 
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että komissio on ehdottanut vain perintöverotusta koskevaa suositusta, ja kehottaa kiireesti 
tarkistamaan eläkerahastoja koskevaa direktiiviä;

10. on vakuuttunut siitä, että kuluttajien luottamus moitteettomasti toimiviin 
rahoituspalveluiden markkinoihin lisää vakautta, kasvua, tehokkuutta ja innovointia 
pitkällä aikavälillä; korostaakin tarvetta varmistaa, että kuluttajien tiedonsaantia ja 
riippumatonta neuvontaa parannetaan tällä alalla ja että eturistiriidat vältetään;

11. korostaa, että hyvin suunniteltu EU:n pääomasijoitusjärjestelmä voisi vauhdittaa kasvua, 
pääoman saatavuutta ja työllisyyttä; korostaa tämän vuoksi tarvetta puuttua tekijöihin, 
jotka toisaalta vaikuttavat pääoman kysynnän ja tarjonnan puutteeseen ja toisaalta 
markkinoiden heikkouteen;

12. vaatii komissiota parantamaan mikrorahoitusvälineiden saatavuutta pienyritysten 
perustamista ja kehittämistä varten, varsinkin silloin kun pienyritys aikoo harjoittaa rajat 
ylittävää liiketoimintaa;

13. painottaa, että arvonlisäverojen rajat ylittävästä palauttamismenettelystä on tehtävä 
yrityksille vähemmän byrokraattinen ja vaivalloinen; korostaa, että mahdollisuuksia saada 
rajat ylittävää riskipääomarahoitusta on parannettava;

14. korostaa, että on tärkeää noudattaa eurooppalaista strategiaa yhteiskunnallisen 
yrittäjyyden tukemiseksi, sillä tämä ala luo osallistavaa, älykästä ja kestävää kasvua; 
panee tyytyväisenä merkille, että asetus, jolla pyritään luomaan eurooppalaiseen 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneeseen rahastoon liittyvä merkintäjärjestelmä, 
on ensimmäinen askel tähän suuntaan;

15. korostaa, että EU:ssa tarvitaan kasvua edistäviä uudistuksia ja että sisämarkkinoiden 
toteuttaminen välittömästi on ensisijainen tavoite; painottaa, että EU:n toimielimet ovat 
sitoutuneet asettamaan sisämarkkinoiden toimenpidepaketin kaksitoista viputekijää 
etusijalle; kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet niitä jäsenvaltioita 
vastaan, jotka eivät vielä ole panneet palveludirektiiviä täysimääräisesti täytäntöön;

16. muistuttaa, että korkeakoulutuksen alan liikkuvuuden rajoitusten poistaminen voisi lisätä 
sellaisten EU:n kansalaisten määrää, joilla on korkeakoulututkinto, mikä auttaisi 
vastaamaan osaavan työvoiman yhä kasvavaan kysyntään unionissa;

17. kehottaa noudattamaan ″pienet ensin″ -periaatetta kaikissa lakiehdotuksissa, koska 
lainsäädännön vaikutus pk-yrityksiin, mikroyrityksiin ja perheyrityksiin tulisi selvittää 
etukäteen;

18. korostaa lisäksi, että vaikka sisämarkkinat toteutettaisiinkin täysin, niiden nykyinen 
laajuus ei riitä, sillä palvelualojen osuus EU:n taloudesta on nykyään lähes neljä 
viidesosaa; pyytää siksi kansallisia ja yhteisön aloitteita sisämarkkinoiden laajentamisesta 
kattamaan koko EU:n talous, jotta unionin talouden osaamisvaltaisten sektoreiden 
tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää täysin;

19. katsoo, että on pyrittävä voimakkaammin luomaan viimeistään vuoteen 2015 mennessä 
aidot sähköiset sisämarkkinat, jotka tarjoavat yrittäjille, innovoijille ja kuluttajille 
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mahdollisuuden tarttua niihin moniin tilaisuuksiin ja hyötyä niistä monista 
kehitysmahdollisuuksista, joita verkkopalvelut tarjoavat;

20. huomauttaa, ettei mikään muu ilmiö ole saanut taloustieteessä tai taloushistoriassa yhtä 
perustavanlaatuista kannatusta kuin vapaakaupan vastavuoroiset hyödyt; muistuttaa, että 
maailmankaupan nopea elpyminen oli tärkein tekijä, joka esti vuoden 2008 jälkeen 1930-
luvun kaltaisen maailmanlaajuisen laman;

21. pyytää edistämään entistäkin kunnianhimoisempia tavoitteita tukemalla poliittisesti EU:n 
ja Yhdysvaltojen taloudellisen yhdentymisen syventämistä ja tähtäämään 
vapaakauppasopimukseen ja täysin yhdentyneisiin transatlanttisiin markkinoihin;

22. vaatii tältä pohjalta ottamaan suuren edistysaskeleen EU-johtoisessa kaupan 
vapauttamisessa, jolla pyritään vapaakauppasopimusten tekemiseen Intian, Kanadan, 
itäisen kumppanuuden maiden ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liiton (ASEAN) 
jäsenvaltioiden kanssa ennen vuoden 2012 loppua;

23. panee merkille eurooppalaisille yrityksille ja erityisesti mikro- ja pk-yrityksille aiheutuvan 
rasitteen, joka johtuu niin kansalliseen kuin EU:nkin lainsäädäntöön perustuvasta 
liiallisesta sääntelystä; pyytää komissiota julkaisemaan vuosittain selonteon, jossa 
määritetään, millaiset kokonaisnettokustannukset yrityksille on aiheutunut edeltävänä 
vuonna annetuista säädösehdotuksista, ja antamaan ehdotuksia näiden kustannusten 
pienentämisestä seuraavan vuoden aikana;

24. painottaa erityisesti nuorten lisääntyvän liikkuvuuden merkitystä eurooppalaisilla 
työmarkkinoilla; korostaa, että säänneltyjä ammatteja pitää uudistaa palveludirektiivin 
mukaisesti niin, että tavoitteena on säänneltyjen ammattien määrän vähentäminen;

25. korostaa, että on tärkeää antaa koko EU:ssa kuluttajille mahdollisuus valita vapaasti 
päivittäin kuluttamiensa palvelujen ja tuotteiden tarjoaja;

26. odottaa kiinnostuneena uusia lainsäädäntöaloitteita, joiden tarkoituksena on luoda täysin 
yhdentyneet sisämarkkinat kilpailun ja tehokkuuden lisäämiseksi ja suuremman 
valinnanvaran tarjoamiseksi eurooppalaisille kuluttajille.
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