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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että palvelualan osuus on yli 65 prosenttia EU:n BKT:stä ja 
työllisyydestä ja että entistä tiiviimmin yhdennetyt ja toimivammat palveluiden 
sisämarkkinat ovat keskeisessä asemassa EU:n talouden elpymisen vauhdittamisessa ja 
työttömyyden torjumisessa;

B. toteaa, että palveludirektiivi helpottaa itsenäisten ammatinharjoittajien sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten liiketoimintaa ja sen laajentamista sekä työntekijöiden palkkaamista 
muissa jäsenvaltioissa;

C. ottaa huomioon, että palveludirektiivin soveltamisalaan kuuluvien palveluiden osuus on 
45 prosenttia EU:n BKT:stä ja 43 prosenttia unionin työllisyydestä;

D. katsoo, että palveluiden sisämarkkinat on saatettava valmiiksi ja että samalla on 
säilytettävä Euroopan sosiaalinen malli;

1. suhtautuu myönteisesti komission palveludirektiivin täytäntöönpanosta antamaan 
tiedonantoon ”Kasvua luovia uusia palveluita koskeva kumppanuus vuosina 2012–2015”, 
jonka lähtökohtana on direktiivin 41 artiklassa komissiolle asetettu 
raportointivelvollisuus; muistuttaa, että palveludirektiivin keskipitkän ja pitkän aikavälin 
vaikutukset EU:n työllisyyteen on syytä ottaa huomioon;

2. muistuttaa, että palveludirektiiviä on tulkittava perussopimusten uusien säännösten 
valossa ja etenkin ottaen huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artikla, 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 9 artiklaan sisältyvä 
sosiaalialaa koskeva horisontaalinen lauseke ja 14 artikla, perussopimuksiin liitetty 
pöytäkirja N:o 26 ja Euroopan unionin perusoikeuskirja;

3. muistuttaa, että palveludirektiivin keskipitkän ja pitkän aikavälin vaikutukset sekä sen 
määrälliset (työpaikkojen luominen ja hävittäminen) ja laadulliset vaikutukset 
(työpaikkojen laatu, työolot) EU:n työllisyyteen on syytä ottaa huomioon;

4. huomauttaa, että kaikkien tärkeimpien sidosryhmien on sitouduttava panemaan 
sisämarkkinalainsäädäntö asianmukaisesti täytäntöön sekä samalla varmistamaan, että sen 
sosiaalinen ulottuvuus otetaan huomioon; katsoo, että palveluiden sisämarkkinoiden 
tiivistäminen olisi nähtävä mahdollisuutena edistää sosiaalista hyvinvointia, 
työntekijöiden oikeuksia sekä kaikkien EU:n kansalaisten ihmisarvoisia työehtoja, 
mukaan luettuna samapalkkaisuuden periaate sellaisena kuin se on kirjattu 
SEUT-sopimuksen 157 artiklaan; katsoo myös, että sosiaalista suojelua sekä työterveyttä 
ja -turvallisuutta koskevia sääntöjä ei voida pitää kohtuuttomina rajoituksina;

5. suosittaa, että palvelujen vapauttamisen vaikutukset työllisyyteen sekä elin- ja työoloihin 
arvioidaan jälkikäteen ja että se tehdään siten, että arvioidaan direktiivin 
hyväksymisajankohtana odotettavissa olevat vaikutukset;
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6. muistuttaa, että direktiivin soveltamisalasta on jäänyt pois useita aloja, erityisesti 
yleishyödylliset muut kuin taloudelliset palvelut, terveydenhoitopalvelut ja suurin osa 
sosiaalipalveluista; toteaa lisäksi, että direktiiviä ei sovelleta työlainsäädäntöön eikä se 
myöskään vaikuta jäsenvaltioiden lainsäädäntöihin sosiaaliturvan alalla;

7. huomauttaa, että sisämarkkinat ovat toimineet menestyksekkäästi jo yli kahden 
vuosikymmenen ajan; katsoo myös, että taloudellista hyvinvointia, laadukkaiden 
työpaikkojen syntymistä, loppukäyttäjille tarkoitettujen palveluiden laatua sekä 
luonnonvarojen säilyttämistä ja ympäristön suojelua on pyrittävä edistämään entistä 
tehokkaammin, jotta EU voi selviytyä nykyisestä talouskriisistä;

8. huomauttaa, että sanalle ”työntekijä” on vahvistettava selkeä määritelmä EU:n tasolla 
sellaisen yleistyvän ilmiön torjumiseksi, joissa työtä, sosiaaliturvaa ja terveyden suojelua 
koskevia säännöksiä kierretään muun muassa näennäisellä itsenäisen ammatin 
harjoittamisella;

9. tukee aloitteita, joilla pyritään parantamaan rajat ylittävää palveluiden tarjontaa 
noudattaen samalla työtä ja sosiaaliturvaa koskevia säännöksiä, jotta voidaan parantaa 
työllisyyttä ja työpaikkojen luomista EU:ssa;

10. korostaa, että työnantajaa vaihtavien työntekijöiden oikeuksia on suojeltava tehokkaasti; 
katsoo, että on tärkeää varmistaa, että aiemman työnantajan työvoima voidaan siirtää 
automaattisesti uudelle työnantajalle heikentämättä työntekijöiden oikeuksia sellaisina 
kuin ne on vahvistettu perusoikeuskirjan IV luvussa ja SEUT-sopimuksen IX ja 
X osastossa, ja että korostetaan erityisesti ammattiliittojen roolia ja SEUT-sopimuksen 
154 artiklan määräystä tasapuolisesta tuesta;

11. ottaa huomioon komission uuden tiedonannon ”Toinen sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti – Yhdessä uuteen kasvuun”, jolla pyritään vahvistamaan 
sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä EU:ssa, luomaan kasvua ja edistämään laadukkaiden 
työpaikkojen luomista erityisesti nuoria varten; pitää myönteisenä tiedonannossa annettua 
tukea sosiaaliselle yrittäjyydelle; kehottaa esittämään tämän aloitteen jälkeen muita 
aloitteita kaikkien pk-yritysten tukemiseksi;

12. korostaa, että on parannettava eläkkeiden, erityisesti työeläkkeiden, siirrettävyyttä 
koskevia sääntöjä;

13. korostaa, että yhdellä tärkeällä alalla, nimittäin internetissä, viestinnässä ja luovassa 
taloudessa, sisämarkkinoita ei ole vielä saatettu päätökseen; huomauttaa, että digitaalisilla 
sisämarkkinoilla on edelleen valtavasti kasvu- ja työllisyyspotentiaalia;

14. kehottaa jäsenvaltioita antamaan rajat ylittävien palveluiden tarjonnan yhteydessä 
työnantajille, työntekijöille ja muille sidosryhmille nykyistä työ- ja verolainsäädäntöä sekä 
sosiaaliturvaa koskevaa lainsäädäntöä koskevia tarvittavia tietoja; katsoo, että näiden 
tietojen on oltava saatavilla ennen liikkuvuuden toteutumista, sen aikana ja sen jälkeen;
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15. panee merkille, että keskitetyt asiointipisteet (PSC:t) ovat tärkeitä, koska ne tarjoavat 
yhden yhteyspisteen, jossa selitetään kaikki liiketoimintaan liittyvät tarvittavat menettelyt 
ja vähennetään siten hallinnollisia esteitä ja kannustetaan liiketoiminnan harjoittamiseen;

16. katsoo, että on kehitettävä toisen sukupolven keskitettyjä asiointipisteitä, jotka ovat 
käyttäjäystävällisempiä ja helpottavat rajat ylittävää menettelyjen päätökseen saattamista; 
korostaa, että on tärkeää lisätä tietoisuutta näistä keskitetyistä asiointipisteistä ja niiden 
tarjoamista palveluista.
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