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EHDOTUKSET

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

– ottaa huomioon 7. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselman suosituksista komissiolle 
sisämarkkinoiden hallinnoinnista1,

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2012 annetun komission ensimmäisen kertomuksen 
"Sisämarkkinoiden yhdentymistilanne 2013 – Osallistuminen vuotuiseen 
kasvuselvitykseen 2013" (COM(2012)0752), 

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden 
hallinnoinnin parantaminen" (COM(2012)0259),

1. muistuttaa, että sisämarkkinat ovat keskeinen kasvua ja työpaikkojen syntymistä 
vauhdittava tekijä ja että sisämarkkinat ovat ratkaisevassa asemassa, kun pyritään 
saavuttamaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua edistävän Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet; ottaa huomioon, että mainittuja mahdollisuuksia ei edelleenkään ole 
hyödynnetty monelta osin;

2. korostaa, että palveludirektiivin täydellinen ja asianmukainen täytäntöönpano voisi lisätä 
BKT:n kasvua 0,8 – 2,6 prosentilla;

3. pitää myönteisenä, että talouspolitiikan ohjausjaksolla 2013 vuotuista kasvuselvitystä on 
ensimmäisen kerran täydennetty sisämarkkinoiden yhdentymistilannetta käsittelevällä 
ensimmäisellä kertomuksella;

4. pitää kuitenkin valitettavana, että vaikka vahvat todisteet osoittavat, että sisämarkkinat 
vaikuttavat ratkaisevalla tavalla kriisin voittamiseen, vuotta 2013 koskevissa 
maakohtaisissa suosituksissa ei kiinnitetä riittävässä määrin huomiota 
sisämarkkinasääntöjen asianmukaisen soveltamisen ja täytäntöönpanon mahdollisuuksiin 
edistää kasvua ja työpaikkojen syntymistä; 

5. pitää myönteisenä, että vuotta 2013 koskevissa maakohtaisissa suosituksissa korostetaan 
palvelualoille pääsyä estävien perusteettomien rajoitusten ja esteiden poistamisen 
merkitystä; kehottaa jäsenvaltiota ottamaan erityisesti huomioon mainitut suositukset;

6. kehottaa komissiota sisällyttämään sisämarkkinoiden hallinnoinnin ensisijaisena 
tavoitteena seuraavaan vuotuiseen kasvuselvitykseensä ja eurooppalaiseen ohjausjaksoon 
2014 ja ottamaan seuraavissa maakohtaisissa suosituksissaan kattavasti huomioon 
tärkeimmät kasvualat, joita ovat palveluala, energia-ala, liikenneala ja digitaaliset 
sisämarkkinat sekä sisämarkkinoiden ensimmäiseen ja toiseen toimenpidepakettiin 
sisältyvät toimet;

7. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota sitä ennen tehostamaan sisämarkkinalainsäädännön 
                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0054.
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täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa muun muassa säännöllisillä EU:n 
tehoiskuilla;

8. toistaa komissiolle antamansa kehotuksen vahvistaa sisämarkkinoiden hallintoa ottamalla 
käyttöön sisämarkkinoiden vuotuisen hallintosyklin eurooppalaisen ohjausjakson 
erityisenä pilarina, mukaan lukien sisämarkkinoiden tulostaulu, vuosikertomus 
sisämarkkinoiden yhdentymisestä osana vuotuista kasvuselvitystä, Eurooppa-neuvoston 
ohjeet jäsenvaltioille, sisämarkkinoiden suuntaviivojen täytäntöönpanoa koskevat 
jäsenvaltioiden suositukset sekä maakohtaiset suositukset; 

9. panee merkille, että kansalliset parlamentit eivät osallistu sisämarkkinoiden toimivuuteen 
liittyviä näkökohtia koskevaan vuoropuheluun eurooppalaisen ohjausjakson 2013 
yhteydessä ja kehottaa niitä osallistumaan aktiivisesti vuoropuheluun Euroopan 
parlamentin ja kansallisen hallituksensa kanssa ja edistämään täten uusien kasvu- ja 
työllistämismahdollisuuksien aktivointia.


