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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa

– sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. toteaa, että sisämarkkinat voivat olla keskeisessä asemassa laadukkaiden ja kestävien 
työpaikkojen luomiseen tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian työllisyystavoitteiden 
saavuttamisessa; toteaa, että sisämarkkinat olisi saatettava päätökseen mahdollisimman 
päättäväisesti ja ripeästi; toteaa, että sisämarkkinat eivät ole itsetarkoitus vaan keino 
saavuttaa sosiaalista edistystä;

2. toteaa, että vuoropuhelu työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa on 
ratkaisevaa, jotta luottamus sisämarkkinoihin palautuu; toteaa, että sisämarkkinoiden on 
asetettava keskeiselle sijalle kaikkien toimijoiden oikeudet niin kuluttajien tai yritysten 
kuin myös kansalaisten ja työntekijöiden näkökulmasta; pitää tärkeänä, että 
työmarkkinaosapuolet ja kaikki sidosryhmät ovat tiiviimmin ja varhaisemmassa vaiheessa 
mukana suunnittelemassa, hyväksymässä, toteuttamassa ja valvomassa toimenpiteitä, 
joilla edistetään kasvua ja työntekijöiden oikeuksia sisämarkkinoilla;

3. toteaa, että Eurooppa 2020 -strategian laadukkaiden ja kestävien työpaikkojen luomista 
koskevan tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää tehostaa sisämarkkinoiden 
täytäntöönpanoa muun muassa säilyttämällä talouden painopisteiden ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin välinen hyvä tasapaino;

4. korostaa, että palvelujen tehokas tarjoaminen on ratkaisevaa tulevan kasvun, työpaikkojen 
luomisen ja innovoinnin kannalta; pitää valitettavana, että pk-yrityksiin on kohdistettu 
liikaa unionin lainsäädäntöä; toteaa, että sisämarkkinat voivat osaltaan edistää kasvua ja 
työllisyyttä, joiden avulla pyritään toteuttamaan erittäin kilpailukykyinen markkinatalous;

5. pitää valitettavana, että monilla aloilla unionin kansalaiset eivät ole vielä voineet 
täysipainoisesti hyötyä sisämarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista; toteaa, että 
sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia on käytettävä unionin talouksien 
elvyttämiseen jatkamalla rajojen avaamista tavaroille ja palveluille, kannustamalla 
henkilöiden ja työntekijöiden entistä vapaampaan liikkuvuuteen, lisäämällä valinnanvaraa, 
tarjoamalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille ja viime kädessä luomalla 
työpaikkoja ja tarjoamalla uusille asiakkaille, erityisesti vammaisille, helpommin 
saatavissa olevia palveluja ja tuotteita; toteaa, että pk-yrityksiä, joilla on eniten 
hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, olisi tuettava siten, että pantaessa lainsäädäntöä 
täytäntöön sovelletaan tehokkaasti pk-yritystestiä;

6. korostaa, että sisämarkkinat voivat olla tärkeässä asemassa edistettäessä sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta unionissa ja kannustettaessa tehokkaampaan parhaiden käytäntöjen 
vaihtoon; toteaa, että sisämarkkinoiden taloudellisen hallinnon kehyksen olisi perustuttava 
sellaisten toisiinsa liittyvien ja keskenään johdonmukaisten toimien kokonaisuuteen, jotka 
vauhdittavat kasvua ja työllisyyttä, ja että sisämarkkinoiden täysipainoinen kehittäminen 
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on välttämätöntä tämän saavuttamiseksi; kehottaa ryhtymään toimiin mikroyritysten sekä 
pk-yritysten ja osuuskuntien tukemiseksi;

7. panee tyytyväisenä merkille komission tiedonannon "Pienten ja keskisuurten yritysten 
sääntelytaakan keventäminen: Euroopan unionin sääntelyn mukauttaminen mikroyritysten 
tarpeisiin" (COM(2011(0803) ja kannattaa mikroyrityksiin keskittymistä; toteaa, että 
työntekijöiden terveys- ja turvallisuusmääräyksiä ei saa pitää sääntelytaakkana ja tietyillä 
aloilla eri kokoisiin yrityksiin ei pidä soveltaa samoja vaatimuksia; katsoo, että 
erityyppisille pk-yrityksille mukautettu lainsäädäntö helpottaisi niiden pääsyä unionin ja 
kansainvälisille markkinoille;

8. antaa sisämarkkinoiden yhteydessä tunnustusta sekä sähköisten että fyysisten keskitettyjen 
asiointipisteiden arvokkaalle tehtävälle, sillä ne vähentävät hallinnollista rasitusta ja 
kaupankäyntikuluja, lisäävät tehokkuutta, markkinoiden avautumista ja avoimuutta ja 
kilpailua, mikä johtaa julkisten menojen vähenemiseen sekä yritysten, myös pk-yritysten 
ja mikroyritysten, parempiin mahdollisuuksiin päästä markkinoille ja säilyttää työpaikkoja 
ja luoda niitä lisää;

9. katsoo, että jo pelkät digitaaliset sisämarkkinat voisivat olla vaikutuksiltaan samanlaisia 
kuin vuoden 1992 sisämarkkinaohjelma; kannustaa saattamaan digitaaliset sisämarkkinat 
päätökseen, jotta kyetään maksimoimaan työllistymis- ja liiketoimintamahdollisuudet;

10. toteaa, että unionin palvelumarkkinat ovat edelleen hajanaiset; vaatii toimenpiteitä, joilla 
lisätään liikkuvuutta koko unionissa yksinkertaistamalla ja nopeuttamalla 
ammattitutkintojen tunnustamisen hallinnollisia menettelyjä ja tehostamalla 
sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää; vahvistaa komission toteamuksen, jonka 
mukaan työntekijöiden liikkuvuus unionissa on yhä liian vähäistä ja tarvitaan 
tehokkaampia toimia, jotta voidaan poistaa kaikki tällaiset hallinnolliset esteet;

11. toteaa, että kansallisella tasolla olisi oltava yksi helppokäyttöinen ensisijainen tukipalvelu, 
jonka puoleen yritykset ja kansalaiset, vammaiset asiakkaat mukaan luettuina, voivat 
kääntyä kohdatessaan ongelmia sisämarkkinoiden tarjoamien oikeuksien ja 
mahdollisuuksien hyödyntämisessä; toteaa, että tällainen tukipalvelu voitaisiin myös 
perustaa kehittämällä edelleen nykyisiä SOLVIT-keskuksia;

12. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään tietotekniikkavälineitä järkevämmin ja tiedottamaan 
tästä yrityksille ja kansalaisille, jotta nämä voivat hyödyntää oikeuksiaan ja 
mahdollisuuksiaan; toteaa, että on erittäin tärkeää varmistaa esteettömyys vammaisille 
henkilöille, jotta he saavat tietoa oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan helppokäyttöisessä 
muodossa;

13. toteaa, että sosiaalinen ja verotuksellinen lähentyminen on ehdottoman tärkeä 
integroitumista edistävä tekijä sisämarkkinoilla; kehottaa bruttokansantuloltaan samaan 
luokkaan kuuluvia jäsenvaltioita vauhdittamaan lähentymisprosessia tehostetun yhteistyön 
avulla;

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan tehokkaan valvonnan sosiaalisen 
polkumyynnin estämiseksi sekä varmistamaan työehtosopimusten soveltamisen;
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15. toteaa, että eurooppalaisten sosiaalinormien katsotaan tuottavan unionille lisäarvoa ja 
olevan merkittävässä asemassa sisämarkkinoiden toiminnan kannalta;

16. korostaa, että analysoitaessa tärkeimpiä palvelualoja osana sisämarkkinoiden toimintaa, 
esimerkiksi kauppaa, yrityspalveluita, digitaalimarkkinoita ja liikennettä, vuotuisessa 
kertomuksessa sisämarkkinoiden yhdentymisestä olisi kiinnitettävä enemmän huomiota 
vammaisiin henkilöihin, jotka joutuvat kohtaamaan esteitä rakennetussa ympäristössä, ja 
palveluihin, joiden suunnittelussa ei ole otettu kaikkia ryhmiä huomioon;

17. toteaa, että sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää tasavertaisia 
toimintaolosuhteita ja kaikkien jäsenvaltioiden olisi siirrettävä unionin lainsäädäntö osaksi 
kansallista lainsäädäntöään yhtä laajalti; toteaa, että komission olisi hyödynnettävä 
täytäntöönpanon valvontavaltuuksiaan rikkomuksiin syyllistyviä vastaan 
johdonmukaisesti ja tasapuolisesti;

18. edellyttää pontevampaa sitoutumista järkevää sääntelyä koskevan ohjelman edistämiseen 
seuraavan kahden vuoden aikana etenkin aloilla, jotka liittyvät kestävään, älykkääseen ja 
osallistavaan kasvuun;

19. kehottaa komissiota perustamaan komission tiedonannossa ehdotetun kansallisten 
yksiköiden eurooppalaisen verkon antamalla nykyiselle sisämarkkinoiden 
neuvoa-antavalle komitealle uuden tehtävän tarkastella sisämarkkinoiden yhdentymistä ja 
hallintokysymyksiä siten, että kiinnitetään erityisesti huomiota esteettömyyteen 
vammaisille henkilöille vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 
mukaisesti;

20. kehottaa komissiota tehostamaan sisämarkkinoiden loppuun saattamista varmistamalla, 
että unionin direktiivit pannaan täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa.
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