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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. painottaa, että jos säännöt saatetaan epäasianmukaisesti ja myöhään osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja jos niitä ei panna asianmukaisesti täytäntöön ja valvota, tämä johtaa 
oikeudelliseen epävarmuuteen ja estää kansalaisia ja liikeyrityksiä hyödyntämästä kaikkia 
sisämarkkinoiden etuja;

2. pitää valitettavana, että jotkut jäsenvaltiot aliarvioivat asianmukaisen ja ajantasaisen EU:n 
lainsäädännön soveltamisen merkitystä; vaatii niitä asettamaan etusijalle lainsäädännön 
saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisen, jotta vältyttäisiin 
viivytyksiltä;

3. toteaa, että EU:n toimielinten ja kansallisten viranomaisten sekä jäsenvaltioiden 
hallintojen välillä tarvitaan lähempää ja pysyvää yhteistyötä, jotta taataan EU:n 
lainsäädännön asianmukainen, tehokas ja ajantasainen soveltaminen ja jotta 
täytäntöönpanoon liittyvät ongelmat havaitaan ajoissa;

4. painottaa, että tarvitaan pakollisia vastaavuustaulukkoja, joissa on yksityiskohtaiset tiedot 
kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä, jotta varmistetaan yhteisön lainsäädännön 
täytäntöönpanon ja soveltamisen tehokkaampi valvonta;

5. vaatii parlamentin aseman vahvistamista sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanossa, 
sen soveltamisen valvonnassa ja seurannassa; kannattaa vuosittaisen 
sisämarkkinafoorumin järjestämistä;

6. ehdottaa, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit käyttäisivät uutta Lissabonin 
sopimuksen mukaista yhteistyökehystä ja arvioisivat täytäntöönpanoa vuosittain valitulla 
sisämarkkinoiden alueella; katsoo, että komission ja kansallisten viranomaisten olisi 
otettava tarkasti huomioon arviointiprosessin tulokset;

7. katsoo, että hallinnollisen yhteistyön parantamiseksi nykyinen palveluja koskeva 
sisämarkkinoiden tiedotusjärjestelmä olisi ulotettava myös muihin aloihin;

8. painottaa sisämarkkinoiden ja kuluttajamarkkinoiden tulostaulujen olennaista merkitystä 
tärkeinä välillisinä kurinpitovälineinä toimivien valvonta- ja arviointivälineiden käytön 
tehostamisessa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varaamaan asianmukaisen 
rahoituksen ja henkilöstön, jotta kuluttajamarkkinoiden tulostaulua voidaan kehittää 
pidemmälle;

9. kehottaa komissiota tarvittaessa ja silloin, kun muut keinot eivät tehoa, käyttämään 
epäröimättä rikkomusmenettelyä ja nopeuttamaan rikkomusmenettelyjä, jotka koskevat 
täytäntöönpanotoimenpiteiden ilmoittamatta jättämistä ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT) 260 artiklan mukaisia rikkomuksia; vaatii komissiota 
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hyödyntämään tarvittaessa SEUT 260 artiklan 3 kohdan uusia säännöksiä EU:n 
lainsäädännön tehokkaan ja ajantasaisen soveltamisen takaamiseksi;

10. kehottaa komissiota laajemman avoimuuden takaamiseksi toimittamaan lisätietoa 
rikkomusmenettelyistä sekä syistä, joiden vuoksi komissio päättää avata tai sulkea tietyn 
asian käsittelyn;

11. kehottaa komissiota pohtimaan innovatiivisia mekanismeja, esimerkiksi 
palveludirektiivissä annettua keskinäistä arviointimenettelyä, varmistaakseen EU:n 
lainsäädännön tehokkaamman soveltamisen;

12. kehottaa parlamentin jäseniä ja kansallisia viranomaisia edistämään kansalaisten 
neuvontapalvelun ja vaihtoehtoisten kiistanratkaisuvälineiden ja epävirallisten 
ongelmanratkaisuvälineiden käyttöä, esimerkiksi SOLVIT-järjestelmää, jota käytetään 
liian vähän huolimatta sen tarjoamista mahdollisuuksista, sekä edistämään Internet-
palvelupisteen (Your Europe portal) käyttöä; kehottaa parantamaan palvelujen 
tehokkuutta lisäämällä rahoitusta ja henkilöstöä;

13. kannustaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät osallistu EU Pilot -hankkeeseen, liittymään tähän 
uuteen yhteistyöaloitteeseen rikkomusmenettelyjen järkeistämiseksi edelleen; pyytää 
komissiota sisällyttämään EU:n oikeuden soveltamisen valvonnasta laatimiinsa 
vuosikertomuksiin yksityiskohtaisempia tietoja EU Pilot -hankkeen vaikutuksista 
rikkomusmenettelyjen hallintaan;

14. korostaa, että olisi pikaisesti saatava aikaan sopimussuhteiden parempi oikeusturva ja 
oikeudellinen selkeys ja mahdollisuus käyttää asianmukaisia, kohtuuhintaisia ja tehokkaita 
muutoksenhakumenettelyitä, eurooppalainen ryhmäkanne ja vaihtoehtoiset 
riitojenratkaisumenettelyt mukaan luettuina; 

15. vaatii jäsenvaltioita pyrkimään voimakkaammin EU:n lainsäädännön asianmukaiseen 
täytäntöönpanoon ja varmistamaan sen asianmukaisen noudattamisen seuraavilla 
sisämarkkinoiden keskeisillä aloilla: palveludirektiivi, julkisiin hankintoihin liittyvä 
lainsäädäntö ja ammattipätevyyden vastavuoroista tunnustamista koskeva direktiivi.
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