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KOMISSAARIEHDOKKAAN VASTAUKSET

EUROOPAN PARLAMENTIN KYSYMYKSIIN

Michel BARNIER

(Sisämarkkinat ja palvelut)

Yleinen pätevyys, sitoutuneisuus Eurooppa-aatteeseen ja henkilökohtainen 
riippumattomuus

1. Mitä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueita pidätte erityisen 
merkittävinä tulevaa komission jäsenen tehtävää ja Euroopan unionin yleisen edun 
edistämistä ajatellen varsinkin vastuualueellanne? Mikä Teitä motivoi? Mitä takeita 
riippumattomuudestanne voitte antaa Euroopan parlamentille ja miten varmistatte, 
ettei mikään aiempi, nykyinen tai tuleva toimintanne voi asettaa kyseenalaiseksi 
tehtävienne hoitoa komissiossa?

Olen ollut poliittisen urani alusta alkaen sitoutunut Eurooppa-aatteeseen, joka onkin 
muodostanut jo yli 15 vuoden ajan kaikkien virallisten tehtävieni perustan. Toimittuani 
ympäristöministerinä minut nimitettiin vuonna 1995 eurooppaministeriksi. Olin 
eurooppaministerinä vastuussa myös Amsterdamin sopimusta koskevista neuvotteluista. Sen 
jälkeen hoidin Eurooppa-asioiden valiokunnan puheenjohtajuutta Ranskan senaatissa, josta 
siirryin Romano Prodin johtamaan komissioon vuosiksi 1999–2004 hoitamaan 
aluepolitiikasta vastaavan komissaarin tehtäviä. Kyse on siis toisesta komissaarikaudestani 
nyt, kun minut on nimitetty José Manuel Barroson komissioon.

Sitoutumiseni Eurooppa-aatteeseen on johdattanut minut paitsi komissaariksi Brysseliin, 
myös erittäin inspiroivaan maatalous- ja kalastusneuvoston puheenjohtajan tehtävään Ranskan 
EU-puheenjohtajuuskaudella vuoden 2008 jälkipuoliskolla ja viimeksi Euroopan 
parlamenttiin, jonka jäsenenä olen ollut viimeisten kuuden kuukauden ajan. Tilaisuus 
Euroopan unionin edun ajamiseen näissä kolmessa toimielimessä on minulle todellinen onnen 
ja ylpeyden aihe.

Olen poliittisen urani alusta alkaen aina halunnut saada kansat Euroopan unionin taakse. Juuri 
tästä syystä käynnistin vuonna 1995 Euroopan unionia koskevan vuoropuhelun, jonka 
puitteissa matkustin viikoittain jollekin Ranskalle alueelle keskustelemaan ja kertomaan 
EU:sta kentällä. Tämä pyrkimys sai minut myös puoltamaan määrätietoisesti Euroopan 
unionin perustuslakiluonnosta vuonna 2005, jolloin toimin Ranskan ulkoasiainministerinä. 
Samasta syystä olin iloinen voidessani olla mukana viime kesäkuussa pidettyjen Euroopan 
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parlamentin vaalien vaalikampanjassa Ranskassa .

Luottamukseni Eurooppa-aatteeseen on pysynyt muuttumattomana kaikki nämä vuodet. Jos 
valintani sisämarkkinoista ja palveluista vastaavaksi komissaariksi vahvistetaan, pidän 
edelleen kiinni sitoumuksestani pyrkiä lähentämään kaikissa toimissani Euroopan unionia 
kansalaisiinsa muun muassa matkustamalla säännöllisesti eri jäsenvaltioihin käymään 
konkreettista vuoropuhelua vaaleilla valittujen edustajien, talouselämän ja ammattiliittojen 
edustajien sekä EU:n kansalaisten kanssa. En ole hoitanut yli kymmeneen vuoteen tehtäviä 
paikallis- tai keskushallinnon tasolla Ranskassa. Olen toiminut 27 vuotta vaaleilla valittuna 
edustajana, mutta katson, että minun on oltava täysin sitoutunut Eurooppa-aatteeseen.

Kuten muutkin komissaarit ja kuten tein jo aiemmin, kun minut valittiin aluepolitiikasta 
vastaavaksi komissaariksi, sitoudun noudattamaan tarkasti Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 17 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 245 artiklan 
määräyksiä sekä komission jäsenten toimintasääntöjä. Olen saanut tilaisuuden hoitaa 
työtehtäviä kolmessa EU:n toimielimessä ja minulla on kokemusta yhteistyöstä parlamentin ja 
neuvoston kanssa. Tästä tulee epäilemättä olemaan minulle suurta hyötyä jatkaessani toimia 
sisämarkkinoiden ja palvelujen yhdentämiseksi. Aion hyödyntää aiempia kokemuksiani 
erityisesti rehellisen vuoropuhelun virittämisessä parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta 
voimme ajaa yhdessä Euroopan unionin yleistä etua.

Olen ollut mukana laatimassa joitakin viimeisimmistä perussopimuksista (Amsterdamin ja 
Nizzan sopimus, EU:n perustuslaki jne.), joten tunnen syvää kunnioitusta näitä sitoumuksia 
kohtaan. Minä itse ja kaikki tiimieni jäsenet sitoudumme edistämään EU:n etua ja 
pidättymään kaikesta toiminnasta, joka voisi asettaa toimintani Euroopan unionin hyväksi 
pienimmässäkään määrin kyseenalaiseksi. Minulle on aina ollut kunnia-asia, että kohtelen 
matkoillani ja tapaamisissani kaikkia jäsenvaltioita tasapuolisesti.

Tehtävien hoitaminen ja yhteistyö Euroopan parlamentin ja sen valiokuntien kanssa

2. Miten arvioisitte asemaanne komission kollegion jäsenenä? Miten katsoisitte 
olevanne vastuussa ja vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille omasta ja osastojenne 
toiminnasta?

Tehokkaasti toimivassa Euroopan unionissa komissio tekee ehdotukset – eli toimii 
aloitteentekijänä – ja parlamentti ja neuvosto tekevät päätökset yhdessä. Kaikilla toimielimillä 
on oma Lissabonin sopimuksella vahvistettu asemansa ja keskeisiä tehtäviä EU:ssa.
Sisämarkkinoihin ja palveluihin liittyvät kysymykset ovat ratkaisevan tärkeitä talouskasvun 
elvyttämisen kannalta. Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavana komissaarina ja 
komissaarien kollegion jäsenenä aion edelleen antaa Euroopan komissiolle tällaisen 
"poliittisen" roolin. Pyrin tähän kuulemalla EU:n kansalaisia, liikkumalla heidän parissaan, 
käynnistämällä hankkeita ja aloitteita vastuualueellani, ja myös osallistumalla aktiivisesti
kollegion työskentelyyn.

Vastuualueeni koskettaa lukuisia EU:n yritysten, kuluttajien ja kansalaisten elämän osa-
alueita. Nämä kysymykset ovat luonteeltaan erittäin laaja-alaisia, ja niitä on käsiteltävä 
johdonmukaisesti monien komissaarikollegoiden käsittelemien kysymysten kanssa.
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Tämän poliittisen sitoutuneisuuden Eurooppa-aatteeseen on ilmennyttävä kaikissa 
ulottuvuuksissaan, etenkin luottamuksellisissa suhteissa päätöksentekijöihin – parlamenttiin ja 
neuvostoon. Tapanani on kantaa täysi vastuu poliittisesta tehtäväkentästäni, kuten olen tehnyt 
hoitaessani aiempiakin tehtäviäni. Annan myös parlamentille tietoa töistäni ja näkemyksistäni 
ja teen tiivistä yhteistyötä sen kanssa.

Olin itsekin ehdokkaana 7. kesäkuuta pidetyissä Euroopan parlamentin yleisissä vaaleissa, 
joten tiedän erittäin hyvin, että jokaisella parlamentin jäsenellä on tärkeä asema EU:ssa 
käytävässä demokraattisessa vuoropuhelussa.

Jos valintani komissaarin tehtävään vahvistetaan, haluan luoda parlamentin jäsenten kanssa 
uudet puitteet keskustelulle, jota käydään vastuullisuuden ja keskinäisen luottamuksen 
hengessä sekä kunnioittaen perussopimusten määritelmien mukaisten toimielinten asemaa.

Hoitaessani sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin tehtäviä pidän Euroopan 
parlamenttia vahvana kumppanina, jonka kanssa voimme yhdessä lisätä kansalaisten 
osallistumista näiden asioiden käsittelyyn. Kuten Jacques Delors on todennut, 
"sisämarkkinoihin ei voi rakastua". Niihin liittyvät kysymykset ovat kuitenkin tärkeitä meidän 
kaikkien, EU:n yrittäjien, kuluttajien ja matkailijoiden elämässä. Sisämarkkinat ovat 
toimineet Euroopan yhdentymisen moottorina jo 50 vuotta. Olenkin vakuuttunut siitä, että 
kansalaisten valitsemat Euroopan parlamentin jäsenet toimivat korvaamattomana 
yhdyssiteenä, jotta kansalaiset saadaan tuntemaan sisämarkkinat omikseen, jotta he 
ymmärtävät niihin liittyviä haasteita ja hyötyvät niistä. Voinkin taata parlamentille täyden 
tukeni ja valmiuteni toimia sen kanssa yhteistyössä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

3. Millä tavoin olette valmis sitoutumaan avoimuuden lisäämiseen, yhteistyön 
tehostamiseen ja lainsäädäntöaloitteita koskevien parlamentin kantojen ja toiveiden 
tehokkaaseen seurantaan myös Lissabonin sopimuksen voimaantulo huomioon ottaen? 
Oletteko valmis antamaan suunnitteilla olevia aloitteita ja käynnissä olevia menettelyitä 
koskevia tietoja ja asiakirjoja parlamentille tasaveroisesti neuvoston kanssa?

Lissabonin sopimuksen voimaantulo ja yhteispäätösmenettelyn tavallinen 
lainsäätämisjärjestys ovat konkreettisia edistysaskelia yhteisön päätöksenteon muuttamisessa 
avoimemmaksi. Tämä edistää pitkäaikaisen toiveeni toteutumista: kansalaisten tuomista 
hieman lähemmäksi toimielimiä. Komission, parlamentin ja neuvoston uusi neuvottelukehys 
on rakennettava yhdessä, jotta yhteisön päätökset olisivat mahdollisimman selkeitä. Olen 
kuitenkin päättänyt lujasti edistää omalta osaltani avoimuutta, erityisesti vastuualueitani 
seuraavissa parlamentin valiokunnissa. Ilmoitan sen vuoksi olevani valmis ottamaan vastaan 
parlamentin esittämät kutsut valiokuntien kokouksiin ja kommunikoimaan myös suoraan 
niiden parlamentin jäsenten kanssa, jotka ovat halukkaita käymään vuoropuhelua.

Avoimuutta ja luottamusta onkin voitava parantaa juuri tämän vuoropuheluun ja yhteistyöhön 
tehtävän panostuksen kautta. Yksi kabinettini neuvonantajista on vastuussa nimenomaan 
yhteistyöhön liittyvästä toiminnasta. Voitte luottaa siihen, että hän on käytettävissänne 
kaikissa esille tulevissa kysymyksissä. On selvää, että sitoudun noudattamaan komission ja 
parlamentin välisiä suhteita sääntelevän puitesopimuksen määräyksiä kaikilta osin.

Koska Euroopan parlamentti ja neuvosto toimivat molemmat lainsäätäjän roolissa, pidän 
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täysin luonnollisena ja suotavana, että niille annetaan tasaveroisesti lainsäädäntömenettelyitä 
koskevia asiakirjoja.

Poliittiset kysymykset

4. Mitkä ovat tärkeimmät kolme tavoitetta, joihin aiotte pyrkiä ehdotettujen 
tehtävienne yhteydessä, kun otetaan asianmukaisesti huomioon rahoitus- ja talouskriisi 
sekä sosiaalinen kriisi sekä kestävään kehitykseen liittyvä huoli?

1. Yhtenäismarkkinoiden elvyttäminen: Yhtenäismarkkinat ovat Euroopan kasvun moottori. 
Sisämarkkinoiden edistämiseen kuuluu, että valvotaan, että jäsenvaltiot noudattavat yhteisön 
säännöstöä, ja taataan, että säännöt ovat samat kaikille ilman esteitä ja syrjintää. Etenkin 
kansalaisten ja yritysten käytettävissä olevien apuvälineiden kehittämiseen on panostettava 
vaivoja säästämättä. Talous-, sosiaali- ja finanssikriisin myötä havaittiin, että 
yhtenäismarkkinat on arvioitava perusteellisesti, jotta niiltä voidaan löytää uusia kasvun ja 
työllisyyden lähteitä ja vahvistaa samalla Euroopan unionin asemaa maailmanlaajuisena 
toimijana. On selvitettävä markkinoiden toimintaa koskevien tutkimusten perusteella alat, 
joilla sisämarkkinoita ei hyödynnetä maksimaalisesti, ja tehtävä uusia aloitteita, joilla 
talouskasvua saadaan elvytettyä siten, että kansalaiset ja pk-yritykset hyötyvät siitä. Tässä 
yhteydessä on kiinnitettävä erityishuomiota toimenpide-ehdotusten sosiaaliseen 
ulottuvuuteen.

2. Selviytyminen kriisistä ja tallettajien edut suojaavan rahoitusjärjestelmän vakauden 
turvaaminen: Olen sitä mieltä, että Euroopan rahoitusalan on oltava dynaaminen ja sitä on 
säänneltävä järkevästi ja valvottava tehokkaasti. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, jos haluamme 
palauttaa tallettajien ja sijoittajien luottamuksen, sillä se on edellytyksenä taloutemme 
elpymiselle. Lisäksi on määriteltävä tehokkaat sääntelyjärjestelyt, joilla ei kuitenkaan saa 
luoda kohtuuttomia esteitä. Olen yksilöinyt viisi tavoitetta, joiden avulla 
rahoitusjärjestelmällemme voidaan luoda vakaammat ja oikeudenmukaisemmat perusteet: 
i) rahoitusalan on edistettävä kestävää kasvua, ii) rahoitusalan on oltava oikeudenmukaisempi 
ja sen on tarjottava asianmukainen suoja kuluttajille, tallettajille ja pk-yrityksille, 
iii) rahoitusalan on oltava kurinalaisempi, rahoituslaitoksia on valvottava tiukemmin ja 
rahoitusalaa on koordinoitava laajemmin Euroopan tasolla, iv) on kehitettävä kriisien 
hallinnan mahdollistavia välineitä, v) EU:n on toimittava edelläkävijänä yhteisten ratkaisujen 
löytämiseksi maailmanlaajuisiin ongelmiin. Tässä yhteydessä on erittäin tärkeää, että EU 
osallistuu aktiivisesti G20-maiden ja muiden kansainvälisten foorumien työskentelyyn ja 
kehittää suhteitaan tärkeimpiin yhteistyökumppaneihinsa.

3. Osaamiselle rakentuvan talouden luominen: Aikomuksenani on mukauttaa teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevia strategiamme uusiin haasteisiin. Eurooppalainen teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojajärjestelmä on nykyaikaistettava ja sitä on vahvistettava, jotta sillä 
voitaisiin edistää osaamiselle rakentuvaa taloutta. Olen asettanut tavoitteeksi 
kokonaisvaltaisen ja yhtenäisen tekijänoikeusjärjestelmän, jonka avulla voidaan vastata 
esimerkiksi digitalisoinnin kaltaisiin uusiin haasteisiin. Yhteisöpatenttia ja yhtenäistä 
patenttioikeudenkäyntijärjestelmää koskevat neuvottelut on saatava päätökseen. Jotta 
eurooppalaiset yritykset voivat hyödyntää maksimaalisesti innovointi- ja 
luovuuspotentiaalinsa, niille on tarjottava nykyaikainen teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmä, 
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joka kannustaa niitä investointeihin ja tekniseen kehitykseen sekä helpottaa tiedonsaantia ja 
tietojen luovuttamista.

5. Mitä erityisiä lainsäädäntöaloitteita ja muita kuin lainsäädäntöaloitteita aiotte 
esittää ja millä aikataululla? Mitä erityisiä sitoumuksia voitte antaa etenkin niiden 
valiokuntien esittämien painopistealueiden ja toiveiden suhteen, jotka ovat tämän 
lomakkeen liitteenä ja jotka kuuluvat vastuualueeseenne? Miten henkilökohtaisesti 
takaisitte lainsäädäntöehdotusten hyvän laadun?

Yhteistyön laajentaminen on ainoa keino varmistaa Euroopan yhdentyneiden 
rahoituspalvelumarkkinoiden tehokas valvonta myös kriisiaikoina. Tavoitteenani on saattaa 
Euroopan finanssivalvontauudistus päätökseen yhteistyössä parlamentin ja neuvoston kanssa. 
Aion varmistaa, että uuden järjestelmän ja erityisesti kolmen uuden viranomaisen toiminta 
käynnistyy parhaissa mahdollisissa olosuhteissa. Huolehdin siitä, että uudesta järjestelmästä 
laaditaan vaatimusten mukainen arviointi määräaikaan mennessä. Aion ehdottaa komissiolle 
myös kriisinhallintaa ja -ratkaisua koskevan oikeudellisen kehyksen luomista. Tarkoituksena 
on lujittaa ja yhdenmukaistaa rahoitusalan ryhmittymien omiin varoihin ja maksuvalmiuteen 
kohdistettavaa valvontaa sekä rahoitusvakautta kaikissa jäsenvaltioissa ja koko unionissa. 
Yksikköni tulee tutkimaan lisäksi mahdollisuutta Euroopan unionin talletussuojajärjestelmän 
ja kriisinratkaisurahaston käyttöönottoon. Yksi finanssikriisin opetuksista on tarve vahvistaa 
jatkossa pankkien omien varojen laatua ja määrää. Suunnitelmissani on lakisääteisiä omia 
varoja koskevan direktiivin neljäs tarkistus, jonka avulla G20-maiden ja Baselin 
pankkivalvontakomitean töiden tulokset on tarkoitus sisällyttää yhteisön oikeuteen. Keskeisiin 
haasteisiin kuuluu nykyaikaisen vakuutusalan valvontajärjestelmän käyttöönotto, joka 
perustuu vakavaraisuusdirektiivin eli nk. Solvenssi II -direktiivin 
täytäntöönpanotoimenpiteiden toteutukseen. Eurooppalaisten eläkeläisten on voitava hyötyä 
turvallisista ja tehokkaista eläkejärjestelmistä. Niitä on tarkoitus uudistaa 
eläkerahastodirektiivin (direktiivi ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja 
valvonnasta) tarkistamisen yhteydessä.

Rahoitusmarkkinoiden ja rahoitusinfrastruktuurien alalla on vielä paljon tehtävää. 
Tavoitteisiini kuuluu markkinoiden väärinkäyttöä koskevan direktiivin ja 
rahoitusmarkkinadirektiivin uudistaminen. Aion ehdottaa komissiolle yhtenäisen 
lainsäädäntökehyksen luomista vakioimattomille johdannaismarkkinnoille (nk. OTC-
markkinoille) ja kaupankäynnin jälkeisille toiminnoille ja infrastruktuureille. Tähän sisältyy 
myös välitettyjä arvopapereita koskeva säädösehdotus. Yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) 
osalta aikomuksenani on esittää kollegion hyväksyttäväksi lainsäädäntöaloite, jonka 
tarkoituksena on asettaa määräaika tai useampia määräaikoja suoraveloituksiin ja tilisiirtoihin 
liittyviin SEPA-tuotteisiin siirtymiselle. Lisäksi suunnitelmissa on hallintojärjestelmän 
parantamista koskeva lainsäädäntöaloite. Vähittäisrahoituspalvelujen alalla katson 
aiheelliseksi esittää anto- ja ottolainausta koskevia vastuuntuntoisia aloitteita 
luottomarkkinoiden ja erityisesti kiinteistöluottomarkkinoiden tämänhetkisen 
pirstoutuneisuuden vuoksi. Haluan parantaa tallettajille suunnattua tiedotusta ja opastusta 
ehdottamalla vähittäisrahoitustuotteita koskevan yhtenäisen lainsäädäntökehyksen 
käyttöönottoa. Aion paneutua etenkin seuraamuksiin. 
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Yritysten hyvään hallintotapaan liittyvien kysymysten osalta aion ehdottaa kertomuksen 
antamista finanssilaitosten hyvästä hallintotavasta. Kertomuksessa tullaan esittämään kriisin 
aikana havaittujen heikkouksien poistamista koskevia ehdotuksia. Lisäksi aikomuksenani on 
antaa piakkoin kertomus rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevan 
suosituksen täytäntöönpanosta sekä tehdä myös muita aloitteita, joiden tarkoituksena on 
puuttua ylettömiin palkka- ja palkkiokäytäntöihin. Vastaava kertomus tarkoituksenmukaisine 
ehdotuksineen tullaan antamaan yritysjohtajien palkoista ja palkkioista annetun suosituksen 
täytäntöönpanosta. Lähiaikoina julkaistaan kertomus avoimuusdirektiivin soveltamisesta 
pörssiyhtiöihin. Sen jatkoksi tehdään mahdollisesti muutosehdotus.

Taloudellisten tietojen osalta yksi tärkeimmistä tavoitteistani on, että kaikki 
kumppanuusmaamme ja erityisesti Yhdysvallat ottavat käyttöön G-20-maiden suositusten 
mukaiset laadukkaat maailmanlaajuiset tilinpäätösnormit. Aion ehdottaa, että IASB:n 
(kansainvälinen tilinpäätösstandardilautakunta) hallintorakenteeseen tehdään olennaisia 
parannuksia. Suunnitelmissa on myös kunnianhimoinen hanke pk-yritysten 
kirjanpitosääntöjen nykyaikaistamiseksi. Lakisääteiseen tilintarkastukseen liittyvistä 
ensisijaisista tavoitteistani haluan mainita kansainvälisen yhteistyön kehittämisen siten, että 
päästään yhteisymmärrykseen tilintarkastajien valvontajärjestelmien vastavuoroisesta 
tunnustamisesta ja mahdollisesti myös kansainvälisten tilintarkastusstandardien (ISA) 
hyväksymisestä. Euroopan parlamentin toiveiden mukaisesti aion ehdottaa, että komissio 
syventyy perusteellisemmin yhtiöoikeuteen liittyvään kysymykseen yhtiöiden 
sääntömääräisen kotipaikan siirtämisestä jäsenvaltioiden välillä. Myös eurooppayhtiön 
sääntöjen toimivuudesta tullaan antamaan kertomus.

Palvelusektori on unionin talousmoottori. Palveluiden yhtenäismarkkinoiden toteuttaminen on 
sen vuoksi keskeinen tavoite. Palveludirektiivissä säädetty keskinäinen arviointimenettely, 
joka toteutetaan vuoden 2010 aikana, mahdollistanee kokonaiskatsauksen luomisen 
jäsenvaltioissa vallitsevaan tilanteeseen ja auttaa kartoittamaan mahdollisia 
jatkotoimenpidetarpeita. Tilannetta voidaan arvioida myös jakelupalvelusektorin ja 
vähittäiskaupan alan seurannasta annettavan tiedonannon perusteella.

Palveludirektiivi on myös hyvä esimerkki komission pyrkimyksistä parantaa direktiivien 
täytäntöönpanoa. Parlamentin ja komission yhteistyö direktiivien saattamisessa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä on yhä tärkeämpää 27 jäsenvaltion unionissa. Ehdotan tämän 
yhteistyön jatkamista ja vahvistamista, sillä se hyödyttää EU:n kansalaisia ja yrityksiä. Lisäksi 
ammatillisten tutkintojen tunnustamista koskevasta direktiivistä laaditaan perusteellinen 
arviointi. Aion puolustaa myös jatkossa yhteisön säännöstöä ja käyttää komission valtuuksia 
sellaisten esteiden poistamiseen, joista jäsenvaltiot pitävät itsepintaisesti kiinni. 
Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää kuitenkin myös yhteistyötä jäsenvaltioiden 
kanssa sekä SOLVIT-verkon ja SMAS-verkkopalvelusivuston (yhtenäismarkkinoiden 
tukipalveluhanke) kehittämistä.

Haluan kiinnittää erityishuomiota valtioiden rajojen yli toimitettavien sähköisten palvelujen 
kehittämiseen ja kuluttajansuojaan. Huomiota on kiinnitettävä sekä sähköisten palvelujen 
saatavuuteen että niiden käyttöön tavalla, joka vahvistaa kuluttajan luottamusta.

Haluan, että teollis- ja tekijänoikeuksille laaditaan yhtenäinen lainsäädäntökehys. 
Yhteisöpatenttiin ja yhtenäiseen patenttioikeudenkäyntijärjestelmään liittyvä lainsäädäntötyö 
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on saatettava päätökseen. Tavoitteenani on lisäksi nykyaikaistaa tavaramerkkejä koskevaa 
oikeudellista kehystä sekä parantaa oikeuksien kunnioittamista vahvistamalla alan 
oikeudellista kehystä, jota täydentää väärennösten ja laittomien kopioiden seurantakeskus.

Julkisia hankintoja koskevat säännöt on laadittava siten, että niillä parannetaan teollisuuden 
kilpailukykyä ja tarjotaan julkisyhteisöille mahdollisuus hankintoihin parhaalla mahdollisella 
hinta-laatusuhteella. Poliittista linjaamme on kehitettävä siihen suuntaan, että tarjoamme
mahdollisuuden julkisten hankintojen käyttöön innovatiivisten, ympäristöystävällisten ja 
sosiaalista osallisuutta edistävien tuotteiden ja palveluiden kysynnän lisäämiseksi. Parlamentti 
on pyytänyt asiasta lisäselvityksiä, joihin aion vastata antamalla tulkitsevan tiedonannon. 
Olen vakuuttunut siitä, että sääntöjen parantamista on tutkittava, jotta erityisesti pk-yritysten 
pääsyä julkisten hankintojen markkinoille voitaisiin helpottaa entisestään. Tämä tavoite 
pyritään saavuttamaan julkisia hankintoja koskevista direktiiveistä laadittavalla arvioinnilla, 
jonka perusteella voidaan määrittää mahdolliset uudistustarpeet.

Aion viimeistellä meneillään olevan vaikutustenarvioinnin ja muut valmistelutyöt, jotka 
liittyvät suunniteltuun käyttöoikeussopimuksia koskevaan lainsäädäntöaloitteeseen. Sääntelyn 
parantamisen alalla aion huolehtia komissaarikaudellani siitä, että kaikkiin säädösehdotuksiin 
liitetään vaikutustenarviointi, jossa tarkastellaan myös säädösehdotusten sosiaalisia 
vaikutuksia. Tarkoituksenani on jatkaa aiemmin aloitettuja hallintotyön yksinkertaistamiseen 
ja keventämiseen liittyviä hankkeita ja aloittaa muun muassa neljännen ja seitsemännen 
yhtiöoikeusdirektiivin tarkistustyön.


