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EHDOTUKSET

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

A. toteaa, että katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen (KOM(2010)0603) ja 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketti (KOM(2010)608) täydentävät toisiaan, sillä 
molemmissa aloitteissa kansalaiset asetetaan sisämarkkinoiden keskiöön ja niiden avulla 
pyritään pääsemään eroon EU:n toiminnan nykyisestä hajanaisuudesta;

B. palauttaa mieliin kuluttajille ja kansalaisille tarkoitettujen yhtenäismarkkinoiden 
toteuttamisesta 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman1 hengen, ja tukee Montin 
mietintöä, jossa suositellaan kansalaislähtöistä lähestymistapaa, jossa kansalaisia ja 
kuluttajia askarruttavat kysymykset sisällytetään täysimääräisesti sisämarkkinoiden 
kehittämiseen, EU:n kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia parannetaan ja EU:n 
kansalaisuuden käsitteelle annetaan uudenlaista poliittista pontta;

1. ilmaisee olevansa tyytyväinen komission katsaukseen ja toistaa, että sisämarkkinat 
voidaan toteuttaa täydellisesti ainoastaan poistamalla esteet, joita vielä on henkilöiden, 
tavaroiden, palvelujen ja pääomien vapaan liikkuvuuden tiellä, ja että näin EU:n 
kansalaisille ja yrityksille tarjotaan konkreettisia etuja; 

2. panee merkille kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja sisämarkkinoiden 20:tä 
suurinta ongelmaa käsittelevät komission julkaisut, joissa nostetaan esiin sisämarkkinoita 
koskevassa tiedottamisessa ja lainsäädännössä sekä niiden täytäntöönpanossa yhä edelleen 
olevat puutteet mutta myös kansalaisten vastahakoisuus ja heidän tietämättömyytensä 
omista oikeuksistaan sisämarkkinoilla;

3. korostaa, että Solvit-verkoston kaltaiset vaihtoehtoiset riidanratkaisujärjestelmät ovat 
osoittautuneet tehokkaiksi ratkaistaessa kansalaisia koskettavia kysymyksiä, kuten 
ammattipätevyyden tunnustamista ja liikkuvien työntekijöiden eläkeoikeuksien 
siirrettävyyttä, mutta että vaihtoehtoinen riidanratkaisu Euroopassa on edelleen suuressa 
määrin hajanaista; kehottaa komissioita varmistamaan, että vaihtoehtoista riidanratkaisua 
ja ryhmäkannetta koskeva EU:n lainsäädäntö on valmis vuoteen 2012 mennessä;

4. kannustaa komissiota parlamentin edellä mainitussa 20. toukokuuta 2010 hyväksytyssä 
päätöslauselmassa esitetyn kehotuksen mukaisesti harkitsemaan kansalaisten oikeuksien 
peruskirjan hyväksymistä, johon on kirjattu kansalaisten oikeudet ja velvoitteet sekä 
valtioiden rajojen ylittämiseen liittyvät kysymykset sisämarkkinoilla; katsoo, että tällaisen 
peruskirjan olisi oltava helposti saatavilla, ja sen olisi tarkoitus toimia käsikirjana kaikille 
kansalaisille, jotka liikkuvat, työskentelevät, tekevät ostoksia tai käyvät kauppaa yli 
valtioiden rajojen; 

5. kehottaa työvoiman rajatylittävän liikkuvuuden helpottamiseksi luomaan nykyistä 
kattavamman EU:n lainsäädäntökehyksen, jolla turvataan kansalaisten oikeudet ja 
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vauhditetaan talouskasvua ja jossa panostetaan inhimilliseen pääomaan ja työpaikkojen 
luomiseen ja poistetaan siten jäljellä olevat esteet neljän vapauden toteutumiselle.


