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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 roolissa Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyystavoitteiden saavuttamisessa;

2. korostaa, että palvelujen tehokas tarjoaminen on ratkaisevaa tulevan kasvun, työpaikkojen 
luomisen ja innovoinnin kannalta;

3. toteaa, että sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia on käytettävä unionin talouksien 
elvyttämiseen jatkamalla rajojen avaamista tavaroille ja palveluille, lisäämällä 
valinnanvaraa, tarjoamalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille ja viime kädessä 
luomalla työpaikkoja;

4. pitää myönteisenä, että komissio on antanut kertomuksen COM(2011)08031 ja kannattaa 
painokkaasti mikroyrityksiin keskittymistä pk-yritystestin entistä tehokkaammassa 
soveltamisessa, joka vaikuttaa myönteisesti EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoon ja 
soveltamiseen;

5. antaa sisämarkkinoiden yhteydessä tunnustusta sekä sähköisten että fyysisten keskitettyjen 
asiointipisteiden arvokkaalle roolille, 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; 

6. 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;

7. pitää valitettavana, että unionin palvelumarkkinat pysyvät hajanaisina; edellyttää 
toimenpiteitä, joilla lisätään liikkuvuutta koko EU:ssa yksinkertaistamalla ja 
nopeuttamalla ammattitutkintojen tunnustamismenettelyjä ja tehostamalla 
sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää;

8. kehottaa komissiota lainsäädäntötyön parantamisen yhteydessä teettämään etenkin 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden saralla perusteellisia vaikutustenarviointeja ja ottamaan 
selville, missä ilmenee liiallista rasitusta, epäjohdonmukaisuuksia sekä turhia tai 
vaikuttamattomia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat kielteisesti sisämarkkinoiden 
toimintaan; kehottaa komissiota harkitsemaan "toinen otetaan, toinen jätetään" -säännön 
kehittämistä; 

                                               
1 "Pienten ja keskisuurten yritysten sääntelytaakan keventäminen: Euroopan unionin sääntelyn mukauttaminen 
mikroyritysten tarpeisiin"
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9. edellyttää pontevampaa sitoutumista järkevää sääntelyä koskevan ohjelman edistämiseen 
seuraavan kahden vuoden aikana etenkin aloilla, jotka liittyvät kestävään, älykkääseen ja 
osallistavaan kasvuun.


