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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sisämarkkinoiden hallinnoinnista eurooppalaisen ohjausjakson 2014 puitteissa
(2013/2194(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon … marraskuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Vuotuinen 
kasvuselvitys 2014” (COM(2013)…) ja komission kertomuksen ”Sisämarkkinoiden 
yhdentymistilanne 2014 – Osallistuminen vuotuiseen kasvuselvitykseen 2014” 
(COM(2013)…),

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

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Toinen 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – ’Yhdessä uuteen kasvuun’” (COM(2012)0573),

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

– ottaa huomioon 24. helmikuuta 2012 annetun sisämarkkinoiden toteutumista koskevan 
komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Making the Single Market Deliver: Annual 
Governance check-up 2011” (SWD(2012)0025), 

– ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti – 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi 
– ’Yhdessä uuteen kasvuun’” (COM(2011)0206),

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020),

– ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2013 julkistetun verkossa olevan sisämarkkinoiden 
tulostaulun,

– ottaa huomioon sisämarkkinoiden tulostaulun N:o 26 (helmikuu 2013),

– ottaa huomioon 27. ja 28. kesäkuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon 29. ja 30. toukokuuta 2013 kokoontuneen kilpailukykyneuvoston 
päätelmät järkevästä sääntelystä,

– ottaa huomioon 14. ja 15. maaliskuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät,

– ottaa huomioon 18. ja 19. helmikuuta 2013 kokoontuneen kilpailukykyneuvoston 
päätelmät vuotuisesta kasvuselvityksestä 2013 ja sisämarkkinoiden toimenpidepaketista,

– ottaa huomioon sisämarkkinoiden hallinnoinnista 7. helmikuuta 2013 antamansa 
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päätöslauselman1 ja 8. toukokuuta 2013 annetun komission seurantavastauksen,

– ottaa huomioon sisämarkkinoiden toimenpidepaketista ja kasvun edistämistoimista 
14. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman2 ja 26. syyskuuta 2012 annetun komission 
seurantavastauksen,

– ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman hallintotavasta ja 
kumppanuudesta sisämarkkinoilla3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja …valiokunnan 
ja …valiokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

A. toteaa, että vuotuinen kasvuselvitys 2013 käynnisti kolmannen eurooppalaisen 
ohjausjakson ja siihen sisältyy ensimmäistä kertaa vuotuinen kertomus sisämarkkinoiden 
yhdentymistilanteesta;

B. ottaa huomioon, että erittäin kilpailukykyiseen sosiaaliseen markkinatalouteen perustuvat 
tehokkaat ja hyvin toimivat sisämarkkinat ovat erittäin tärkeitä kestävän ja osallistavan 
kasvun kannalta;

C. ottaa huomioon pyytäneensä, että sisämarkkinoita koskeva pilari sisällytetään 
täysimääräisesti eurooppalaisen ohjausjakson sykliin;

D. toteaa, että sisämarkkinoiden hallinnoinnin parantamisen tavoitteena olisi oltava 
varmistaa, että siihen liittyvien direktiivien ja asetusten saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja täytäntöönpanoa nopeutetaan ja parannetaan, erityisesti jos ne liittyvät 
määriteltyihin keskeisiin aloihin;

E. ottaa huomioon, että eurooppalaisen ohjausjakson mukaisten kansallisten 
uudistusohjelmien sisällön, avoimuuden ja toteutettavuuden laadussa on suuria eroja;

F. ottaa huomioon, että ensimmäinen ja toinen sisämarkkinapaketti edustavat hyvin laadittua 
horisontaalista strategiaa, jossa on määritelty konkreettisia lainsäädäntötoimenpiteitä ja 
muita kuin lainsäädäntötoimenpiteitä, joiden avulla on mahdollista vapauttaa 
sisämarkkinoiden käyttämätöntä kasvupotentiaalia ja poistaa sisämarkkinoiden esteitä;

G. ottaa huomioon, että komissio on määritellyt palvelut, rahoituspalvelut, liikenteen, 
energian ja digitaalitalouden keskeisiksi aloiksi, joilla parannetaan sisämarkkinoiden 
toimintaa ja syvennetään sisämarkkinoita; ottaa huomioon, että näiden alojen määrittelyyn 
käytettyä menetelmää olisi arvioitava ja tarkistettava säännöllisesti siten, että otetaan 
huomioon kasvutavoitteet ja -näkymät sekä kriteerit, jotka koskevat tarvittavan suojelun 
tarjoamista kuluttajille, työntekijöille ja kansalaisille;

H. ottaa huomioon, että EU:n sisämarkkinoille ovat erittäin tärkeitä yleisesti käytettävissä 
                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0054.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0258.
3 EUVL C 296 E, 2.10.2012, s. 51.



PR\1006343FI.doc 5/12 PE521.613v01-00

FI

oleva ja tehokas Euroopan liikenneinfrastruktuuri, kunnianhimoinen unionin 
teollisuuspolitiikka sekä energia-alan sisämarkkinoiden – joiden tarkoituksena on sekä 
tukea EU:n yritysten kilpailukykyä että varmistaa energian yleinen ja kohtuuhintainen 
saatavuus kotitalouksien ja kuluttajien kannalta – perustaminen; toteaa, että tämän vuoksi 
on syytä määritellä ensisijaiset toimet näillä aloilla;

Eurooppalainen ohjausjakso

1. katsoo, että sisämarkkinoiden olisi nähtävä liittyvän tiiviisti muihin horisontaalisiin 
politiikanaloihin, kuten kuluttajien ja työntekijöiden suojeluun, sosiaalisiin oikeuksiin, 
ympäristöön ja kestävään kehitykseen;

2. muistuttaa pyytäneensä komissiota vahvistamaan sisämarkkinoiden hallinnointia ottamalla 
käyttöön eurooppalaisen ohjausjakson erityisenä pilarina sisämarkkinoiden vuotuisen 
hallintosyklin, johon sisältyy sisämarkkinoiden tulostaulu, vuosikertomus 
sisämarkkinoiden yhdentymisestä osana vuotuista kasvuselvitystä, Eurooppa-neuvoston 
ohjeet jäsenvaltioille, sisämarkkinoiden suuntaviivojen täytäntöönpanoa koskevat 
kansalliset toimintasuunnitelmat sekä maakohtaiset suositukset;

3. korostaa, että on tärkeää määritellä sisämarkkinat eurooppalaisen ohjausjakson 
kolmantena pilarina, jotta voidaan kattaa reaalitalouteen liittyvät selkeät painopisteet; 
katsoo, että näiden painopisteiden määrittely ja toteuttaminen on tärkeää, jotta voidaan 
edistää kasvua ja kuroa umpeen nykyinen välimatka Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa sekä varmistaa samalla jäsenvaltioiden taloudellinen 
lähentyminen euroalueella ja sen ulkopuolella sekä EU:n keskeisillä ja syrjäisillä alueilla;

4. palauttaa mieliin kantansa, että sisämarkkinoiden yhdentymistilannetta koskeva 
ensimmäinen kertomus oli riittämätön ja epätäydellinen; katsoo siksi, että tulevissa 
kertomuksissa olisi esitettävä entistä selvemmin nykyiset puutteet tietyissä jäsenvaltioissa, 
annettava enemmän konkreettisia ohjeita mahdollisista korjauskeinoista ja odotetuista 
eduista sekä määriteltävä tehokkaita viputekijöitä, joilla voidaan vauhdittaa kasvua ja 
kilpailukykyä ja siten luoda työpaikkoja, jotka voisivat yhdessä tarjota konkreettisen 
vastauksen nykyiseen sosiaali- ja talouskriisiin;

5. katsoo, että tarvitaan enemmän horisontaalista koordinointia ja yhdenmukaisuutta 
valmisteltaessa lainsäädäntöehdotuksia, joilla on merkitystä sisämarkkinoiden kannalta; 
katsoo, että sisämarkkinoiden hallinnoinnissa olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikkien sidosryhmien tarpeet ja että on parannettava ja aikaistettava 
työmarkkinaosapuolten, kansalaisyhteiskunnan ja muiden sidosryhmien osallistumista 
toimenpiteiden laatimiseen, hyväksymiseen, täytäntöönpanoon ja seurantaa, jotta voidaan 
vauhdittaa kasvua ja vahvistaa kansalaisten oikeuksia sisämarkkinoilla;

6. katsoo, että eurooppalainen ohjausjakso olisi kytkettävä syvempään 
demokratiakehitykseen, johon kansalliset parlamentin osallistuvat aiempaa enemmän, ja 
että samalla olisi lisättävä Euroopan parlamentin valtaoikeuksia;

7. katsoo, että tässä prosessissa annetuissa maakohtaisissa suosituksissa olisi otettava 
huomioon kunkin jäsenvaltion saavuttama edistyminen ja se, että 
sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanemiseksi toteutettavien kansallisten järjestelyjen 
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ei tarvitse välttämättä noudattaa yhtä yleistä lähestymistapaa;

8. katsoo, että eurooppalaisen ohjausjakson kolmannen pilarin, joka on omistettu 
sisämarkkinoiden yhdentymiselle, tavoitteena olisi oltava määrittää ensisijaisia 
toimintalinjoja ja toimia, joilla voidaan edistää ja elvyttää reaalitaloutta; katsoo, että tämä 
tavoite voidaan toteuttaa tehokkaasti ainoastaan, jos kaikki EU:n toimielimet 
johdonmukaisesti sitoutuvat siihen ja tukevat sitä; kannustaa tästä syystä järjestämään 
kilpailukykyneuvoston toiminnan kohdennetusti siten, että sen tarkoituksena on 
nimenomaisesti siirtää kyseiset reaalitalouden kannalta tärkeät painopisteet 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon;

Keskeiset alat

9. katsoo, että komission määrittelemät keskeiset alat – palvelut, rahoituspalvelut, liikenne, 
energia ja digitaalitalous – ovat edelleen ratkaisevan tärkeitä sisämarkkinoiden 
täysimittaisen yhdentymisen kannalta; uskoo lisäksi, että näihin aloihin keskittyminen 
olisi yhdistettävä kansalaisilla sekä kuluttajina että työntekijöinä olevien oikeuksien 
suojelun vahvistamiseen, johdonmukaisen ja yhdennetyn teollisuuspolitiikan 
uudelleenkäynnistämiseen sekä kilpailukykymalliin, joka perustuu tietoon ja innovointiin 
ja joka saavutetaan asianmukaisilla investoinneilla tutkimukseen ja koulutukseen;

10. kehottaa komissiota laatimaan unionille aidon teollisuuspolitiikan; katsoo, että 
uudelleenteollistamisen olisi oltava unionille monialainen painopiste; katsoo, että tähän 
uuteen teollisuuspolitiikkaan olisi sisällyttävä sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpano, 
sisämarkkinoiden ulkoista ulottuvuutta koskeva kokonaisvaltainen strategia, joka perustuu 
vastavuoroisuuteen ja yhteisiin vähimmäisnormeihin (erityisesti sosiaali-, ympäristö- ja 
turvallisuusasioissa), tasavertaiset toimintaedellytykset vero- ja 
kuluttajansuojapolitiikkojen alalla, teollisuuden muutoksen ja rakennemuutoksen 
asianmukainen hallinta sekä pääoman ja infrastruktuurin saatavuuden parantaminen, jotta 
voidaan lisätä yritysten kilpailukykyä ja helpottaa niiden pääsyä uusille markkinoille;

11. kehottaa komissiota esittämään yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman toimista, joiden 
tarkoituksena on saada aikaan täysin yhdennetyt ja yhteenliitetyt energian sisämarkkinat; 
painottaa, että avointen ja vertailukelpoisten energian hintojen esittäminen kuluttajille on 
tärkeää;

12. korostaa, että sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan kannalta on välttämätöntä parantaa 
infrastruktuuria, erityisesti rajat ylittäviä yhteyksiä ja yhteentoimivuutta; katsoo, että 
yhteinen, yhteensopiva ja tehokas eurooppalainen liikennejärjestelmä on ratkaisevan 
tärkeä tavaroiden, henkilöiden ja palvelujen sujuvalle liikkuvuudelle; pitää kuitenkin 
valitettavana näiden tavoitteiden saavuttamisen kannalta välttämättömien asianmukaisten 
investointien puutetta ja pyytää uudelleen, että näitä hankkeita varten otetaan käyttöön 
riittävät innovatiiviset rahoitusmuodot;

13. korostaa, että on tärkeää panna yhdenmukaisesti täytäntöön komission esittämä 
konkreettisten ehdotusten paketti, jotta voidaan kehittää digitaalisia sisämarkkinoita ja 
toteuttaa ne erityisesti internetin yleisen saatavuuden ja ajantasaisten ja avointen 
kuluttajansuojamekanismien osalta;
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14. kehottaa toteuttamaan kunnianhimoisesti kuluttaja-asioiden toimintaohjelmaa, 
lainsäädäntö- ja ohjelmansuunnittelutoimenpiteet mukaan luettuina, jotta voidaan 
vahvistaa kuluttajansuojaa ja luottamusta sisämarkkinoihin, lisätä kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksia, kannustaa keskivertokuluttajaa käyttäytymään vastuullisesti ja 
lisätä haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien suojelua;

15. tukee unionin tasolla tehtyjä aloitteita kansallisten toimenpiteiden täydentämiseksi 
mikroluottojen lisäämisessä ja sosiaalisen yrittäjyyden edistämisessä;

16. katsoo, että henkilöiden ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus Euroopassa ei ole vieläkään 
toteutunut ja että tarvitaan vahvempia toimenpiteitä, jotta voidaan poistaa jäljellä olevat 
esteet ja varmistaa, että työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun periaatetta noudatetaan;

17. palauttaa mieliin, että sisämarkkinoiden toimenpidepaketin jaksottaisen esittelymenettelyn 
ansiosta oli mahdollista määritellä säännöllisesti sisämarkkinoiden kehittämistä koskevia 
painopisteitä ja keskustella niistä; katsoo, että tätä menettelyä olisi entisestään 
parannettava ja kehitettävä;

18. on tyytyväinen lainsäädäntöehdotuspakettiin, joka sisältää ehdotuksen aiheesta ”Euroopan 
yhteenliittäminen ja televiestinnän sisämarkkinoiden kehittäminen”, kulutustavaroiden 
turvallisuutta ja markkinavalvontaa koskevasta asetuksesta sekä tietyiltä suurilta 
yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja 
monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisesta; katsoo, että nämä aloitteet voivat 
parantaa kuluttajien oikeuksia, varmistaa paremmin kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden, helpottaa tavaroita ja palveluja koskevaa kaupankäyntiä sekä edistää uutta 
kilpailukykymallia; pyytää siksi komissiota työskentelemään tiiviisti parlamentin ja 
neuvoston kanssa, jotta sopimukseen päästään kohtuullisessa ajassa;

19. korostaa miten tärkeää on, että on saavutettu poliittinen sopimus uudistuksista, jotka 
koskevat ammattipätevyyden vastavuoroista tunnustamista koskevaa direktiiviä, julkisia 
hankintoja ja käyttöoikeuksia koskevaa pakettia, vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevaa 
direktiiviä ja verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevaa asetusta; vaatii siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita panemaan uudet säännökset nopeasti ja kattavasti täytäntöön;

20. kehottaa komissiota esittämään loput sisämarkkinapaketeissa ilmoitetut ehdotukset 
erityisesti avoimuusdirektiivin tarkistamisesta, yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan 
käyttöönotosta, lainsäädäntöehdotuksesta ryhmäkanteita koskevista yhteisistä EU:n 
säännöistä ja ehdotuksen pitkän aikavälin investointeja helpottaviksi toimiksi 
reaalitaloudessa; kehottaa komissiota lisäksi panemaan uudistetun tullikoodeksin 
täytäntöön saattamalla päätökseen yhdenmukaistettuja sähköisiä tullikäytäntöjä koskevat 
suunnitelmat;

21. katsoo, että rahoituspalveluja koskevan sääntelyn olisi lisättävä tietoa, kuluttajien suojelua 
ja heidän tehokkaita oikeussuojakeinojaan; korostaa, että on saatettava nopeasti ja 
myönteisesti päätökseen kuluttajien ja vähittäiskaupan rahoituspalvelumarkkinoita 
koskevat lainsäädäntöehdotukset erityisesti vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja 
sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista sekä maksutileihin liittyvien maksujen 
vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää 
perusmaksutilejä; katsoo, että olisi tehtävä lisäehdotuksia esimerkiksi kuluttajien 
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maksukyvyttömyysjärjestelmästä, jotta voidaan edistää yksityisten säästöjen turvallista 
investoimista reaalitalouteen;

Hallinnointivälineet

22. panee merkille 7. helmikuuta 2013 annettuun parlamentin päätöslauselmaan saadun 
komission vastauksen oikeusperustasta, joka liittyy lainsäädäntöehdotukseen, joka 
sisältäisi kyseisessä päätöslauselmassa luetellut tekijät; katsoo, että päätöslauselman 
erityisten suositusten sisältö tarjoaa edelleen varteenotettavia ajatuksia sisämarkkinoiden 
hallinnoinnin parantamisesta;

23. suhtautuu myönteisesti verkossa olevaan sisämarkkinoiden tulostauluun ja erityisesti sen 
visuaaliseen ja runsassisältöiseen tapaan esittää, miten jäsenvaltiot suoriutuvat 
sisämarkkinoiden toiminnan kannalta oleelliseen EU:n lainsäädäntöön nähden; katsoo, 
että verkossa olevan tulostaulun olisi oltava saatavilla kaikilla unionin kielillä, jotta se 
voisi parantaa kaikkien unionin kansalaisten tietoa sisämarkkinoiden syklistä ja heidän 
mahdollisesti aktiivisesta roolistaan siinä;

24. katsoo, että olisi toteutettava toimia, joilla tehdään unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanosta ja yhtenäisestä soveltamisesta jäsenvaltioissa avoimempaa; katsoo, että 
kaikki direktiivit olisi saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä yhdenmukaisesti ja että 
kaikki kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevat toimenpiteet olisi 
toteutettava, jotta ne vastaisivat unionin tasolla saavutettuja kompromisseja;

25. katsoo kuitenkin, että ainoastaan määrälliset tilastot sisämarkkinalainsäädännön 
täytäntöönpanosta eivät riitä ja että on välttämätöntä keskittyä lainsäädännön 
täytäntöönpanon laatuun jäsenvaltioissa;

26. on tyytyväinen siihen, että lainsäädännöstä on panematta täytäntöön keskimäärin 
0,6 prosenttia, mikä on parannusta entiseen; korostaa, että jopa hyvin pieni 
täytäntöönpanon puute tärkeällä politiikanalalla voi vaikuttaa erittäin haitallisesti 
kuluttajien ja yritysten mahdollisuuksiin ja siten koko Euroopan talouteen;

27. pitää yllättävänä väitettä, että jäsenvaltiot ovat ainoina vastuussa kaikkien 
rikkomusmenettelyjen kestosta; on erityisen huolestunut siitä, että palveluja koskevat 
menettelyt kestävät pisimpään (keskimäärin 49,8 kuukautta);

28. katsoo, että rikkomusmenettelyjä olisi joka tapauksessa pidettävä viimeisenä keinona, jota 
käytetään vasta, kun tilannetta on yritetty useaan otteeseen koordinoida ja korjata, ja 
toteaa, että on toivottavaa hyödyntää EU Pilot -hanketta ja muita menettelyjä ennen kuin 
jäsenvaltio viedään asiasta tuomioistuimeen;

29. tukee komission toimia kansallisten viranomaisten yhteistyön parantamiseksi 
sisämarkkinoiden toiminnan osalta; on yhtä mieltä siitä, että asiaankuuluvan tiedon 
vaihtamista helpottava pysyvä tietotekniikkajärjestelmä voisi parantaa merkittävästi 
tilannetta, koska tällaisen ensisijaisen asian käsittelyä tuskin on asianmukaista hoitaa 
siten, että kansallisten asiantuntijoiden ryhmä kokoontuu pari kertaa vuodessa;
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30. muistuttaa, että sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) moitteeton toiminta on 
tärkeää, ja toteaa, että sille on hiljattain annettu asianmukainen säädösperusta ja sitä 
laajennetaan parhaillaan sisältämään uusia politiikanaloja ja sektoreita; kehottaa 
komissiota tiedottamaan parlamentille kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten välisen viestinnän helpottamiseksi käyttöönotetun konekäännösohjelman 
toiminnasta;

31. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan julkishallinnon uudenaikaistamiseksi – muun 
muassa toteuttamalla nopeasti toimia, jotka koskevat sähköistä hallinnointia, sähköisiä 
terveyspalveluja, sähköistä laskutusta ja sähköisiä hankintoja – jotta kansalaisille ja 
yrityksille koko Euroopassa voidaan tarjota enemmän ja parempia digitaalisia palveluja 
sekä vähentää kustannuksia ja lisätä julkisen sektorin tehokkuutta;

32. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että SOLVIT-verkostoa ja keskitettyjä 
asiointipisteitä varten myönnetään riittävästi resursseja, kuten palveludirektiivissä 
edellytetään; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan uusia toimia, joilla 
levitetään tietoa näiden välineiden saatavuudesta yrityksille ja yrittäjille;

33. pane merkille, että Sinun Eurooppasi -portaalin ja Sinun Eurooppasi -neuvonnan käyttö 
lisääntyy jatkuvasti, ja toteaa, että niiden olisi voitava antaa tarvittavat tiedot kaikille EU:n 
alueella liikkuville; on samanaikaisesti tietoinen siitä, että liikkuvuuden taso Euroopassa 
on edelleen matala ja rajoittuu usein vähäiseen määrään hyvin koulutettuja ja hyväosaisia 
yksilöitä ja yhteiskuntaryhmiä;

34. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja 
Eurooppa-neuvostolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.
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PERUSTELUT

Sisämarkkinoiden hallinnointi rakenteellisesti merkittävänä kysymyksenä on nostettu
poliittisen asialistan kärkeen useiden komission ja parlamentin aloitteiden sekä 
Eurooppa-neuvoston selvän tuen ansiosta.

Sisämarkkinoiden hallinnoinnin parantamisesta 8. kesäkuuta 2012 annetussa komission 
tiedonannossa ehdotettiin uudistettua sitoumusta, jonka tavoitteena on saada sisämarkkinat 
toteutumaan kasvun kannalta ja luomaan konkreettisia tuloksia unionin kansalaisille, 
kuluttajille ja yrityksille. Tämä vahvistettiin uudelleen vuotuisessa kasvuselvityksessä 2013 ja 
siihen liittyneessä sisämarkkinoiden yhdentymistilanteesta 2013 annetussa kertomuksessa, 
jossa kehotettiin panostamaan enemmän jo voimassa olevien sääntöjen täytäntöönpanon ja 
noudattamisen varmistamiseen.

Kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi ja noudattaen sisämarkkinoiden toimenpidepaketista ja 
kasvun edistämistoimista 14. kesäkuuta 2012 annetussa parlamentin päätöslauselmassa 
esitettyä pyyntöä nimenomaisesta kasvualoitteesta, jolla ”olisi vaikutettava maakohtaisiin 
suosituksiin, joissa otetaan huomioon sisämarkkinoiden täytäntöönpanon edistymisvaihe”, 
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta laati asiasta valiokunta-aloitteisen 
lainsäädäntömietinnön. Sen tavoitteena oli vahvistaa sisämarkkinoiden hallinnointia, jotta 
voidaan parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja edistää talouskasvun ja työpaikkojen 
luomisen vauhdittamista Euroopassa. Täysistunnossa hyväksyttiin 7. helmikuuta 2013 
päätöslauselma, joka sisälsi erityisiä suosituksia komissiolle.

Eurooppa-neuvosto korosti 14. ja 15. maaliskuuta 2013 pidetyssä kokouksessaan, että 
”sisämarkkinat ovat edelleen keskeinen kasvua ja työllisyyttä edistävä tekijä”, ja lupasi 
”jatkaa kaikkien näiden kysymysten [jotka liittyvät sisämarkkinoiden yhdentymistilannetta 
koskevassa komission kertomuksessa esitettyihin suosituksiin sekä ensimmäisessä ja toisessa 
sisämarkkinapaketissa tehtyihin ehdotuksiin ja sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanoon] 
säännöllistä tarkastelua”.

Tämän mietinnön tarkoituksena on säilyttää tarvittava huomio sisämarkkinoiden toiminnassa 
Euroopan unionissa ja sen sisältämät kommentit liittyvät aiemmin (erityisesti Schwabin 
mietinnössä) laadittuihin suosituksiin, seuraavan vuotuisen kasvuselvityksen sisältöä ja 
kansallisella ja unionin tasolla toteutettavia ensisijaisia toimia koskevaan päivitettyyn kantaan 
sekä komission hiljattain toteuttamiin toimiin, jotka liittyvät sisämarkkinoiden 
hallinnointivälineiden moninaisuuteen.

Eurooppalainen ohjausjakso

Sisämarkkinoiden hallinnoinnin vahvistaminen liittyy tiiviisti konkreettiseen mahdollisuuteen 
ottaa käyttöön erityinen eurooppalaisen ohjausjakson pilari. Esittelijä katsoo, että talous- ja 
työllisyyspolitiikan koordinointia olisi täydennettävä keskeisellä osiolla, joka kattaa kaikki 
mahdolliset reaalitalouden vauhdittamista koskevat viputekijät, jotka saattaisivat muuten 
jäädä eurooppalaisen ohjausjakson yleisen koordinoinnin ulkopuolelle.
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Vuotuista kasvuselvitystä 2013 voitaisiin pitää ensimmäisenä askeleena tähän suuntaan, sillä 
se sisältää ensimmäistä kertaa vuotuisen kertomuksen sisämarkkinoiden 
yhdentymistilanteesta. Vuotuisen kasvuselvityksen 2014 julkistaminen, jonka odotetaan 
tapahtuvan marraskuussa, on keskeinen viite, joka on lisättävä tähän mietintöön 
eurooppalaisen ohjausjakson tärkeänä osana, ja sitä on täydennettävä parlamentin 
asianmukaisilla huomautuksilla ja ehdotuksilla.

Vuotuisen kasvuselvityksen yhteydessä annettavassa sisämarkkinoiden yhdentymistilannetta 
koskevassa kertomuksessa määritellään ongelmia ja puutteita, mutta sen olisi kuitenkin 
sisällettävä reaalitalouteen liittyviä selkeitä painopisteitä ja siinä olisi esitettävä tehokkaita 
viputekijöitä kasvun ja kilpailukyvyn vauhdittamiseksi.

Esittelijä on myös vakuuttunut siitä, että sisämarkkinoiden painopisteiden koordinointi 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä olisi kytkettävä tiiviimpään demokratiakehitykseen, 
johon kansalliset parlamentin osallistuvat kattavasti ja jossa noudatetaan Euroopan 
parlamentin valtaoikeuksia ja annetaan riittävästi tilaa työmarkkinaosapuolille ja muille 
sidosryhmille.

Keskeiset alat

Sisämarkkinoiden hallinnoinnin parantamisesta annetussa komission tiedonannossa 
määritellään seuraavat keskeiset alat sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi ja 
syventämiseksi: palvelut, rahoituspalvelut, liikenne, energia ja digitaalitalous. Määrittelyssä 
käytettyä menetelmää olisi arvioitava ja tarkistettava säännöllisesti. Esittelijä katsoo, että 
edellä mainitut alat ovat yhä ensisijaisia aloja ja että koordinointia koskevat toimet olisi 
käynnistettävä uudelleen. Esittelijä myös katsoo, että näitä aloja olisi rikastettava ja ne olisi 
yhdistettävä muihin sisämarkkinapolitiikkaan tiiviisti liittyviin tekijöihin, joita varten olisi 
laadittava muita toimia ja ehdotuksia.

Johdonmukaista ja yhdennettyä teollisuuspolitiikkaa tarvitaan, jotta voidaan elvyttää 
Euroopan talouksia ja laatia kestävää tietä ulos kriisistä. Kansalaisten oikeuksien – sekä 
kuluttajina että työntekijöinä – parempi suojeleminen on erittäin tärkeää, jotta voidaan 
vahvistaa luottamusta sisämarkkinoihin ja edistää vastuullista käyttäytymistä.
Sisämarkkinapolitiikkojen koordinoinnin tarkoituksena olisi oltava tuoda uudelleen esiin uusi 
kilpailukykymalli, joka perustuu tietoon ja innovointiin. Siksi on tärkeää lisätä investointeja 
koulutukseen ja tutkimukseen.

Tästä on hyvänä esimerkkinä tapa, jolla ensimmäistä ja toista sisämarkkinapakettia koskevat 
ehdotukset esiteltiin ja jolla niistä keskusteltiin, ja sitä olisi parannettava ja kehitettävä 
edelleen. Tämä mietintö antaa tilaisuuden arvioida tärkeimpien ehdotusten tilannetta, ottaen 
huomioon niille osoitettu merkittävä rooli sisämarkkinoiden toiminnassa.

Hallinnointivälineet

Helmikuussa 2012 julkaistussa sisämarkkinoiden toteutumista koskevassa 
valmisteluasiakirjassa esitettiin yhdennetty näkemys sisämarkkinoiden eri välineistä osana 
hallintosykliä, ja helmikuussa 2013 julkaistiin 15. sisämarkkinoiden tulostaulu. Näiden 
perusteella komissio, joka perinteisesti arvioi jäsenvaltioiden suoriutumista 
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sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanossa, esitteli kesäkuussa 2013 verkossa olevan 
sisämarkkinoiden tulostaulun, jonka tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen raportointi, 
arvioida vahvuuksia ja heikkouksia sekä tarjota useita kannustimia tilanteen parantamiseksi.

Verkossa olevassa tulostaulussa keskitytään sisämarkkinoiden hallintosykliin, ja siihen 
sisältyy yleiskuva jäsenvaltioiden suorituksesta sekä palautetta erityisistä menestystarinoista 
ja parhaista käytännöistä eri maissa ja havaituista kansalaisten ja yritysten huolenaiheista. 
Indikaattoreina käytettyihin hallinnointivälineisiin kuuluvat unionin lainsäädännön 
saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskeva taso, rikkomusmenettelyjen määrä, 
palveludirektiivin edellyttämien keskitettyjen asiointipisteiden perustaminen, 
sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän toiminta, SOLVIT-verkoston hallinnointi sekä 
”Sinun Eurooppasi” -portaalin käyttö. 

Esittelijä haluaa tehdä joitakin huomioita sisämarkkinoiden hallintosyklistä ja sen 
osa-alueista, ottaen myös huomioon, että parhaillaan laaditaan erillistä valiokunta-aloitteista 
mietintöä SOLVIT-verkostosta vastauksena komission suositukseen ja Sinun Eurooppasi 
-portaalia koskevaan toimintasuunnitelmaan. Lisäksi sisämarkkinoille omistetun kuukauden, 
joka on itsessään osa Euroopan parlamentin esittämän sisämarkkinafoorumin seurantaa, 
päättymisen jälkeen esittelijä tekee joitakin lisähuomioita sen rakenteesta ja tuloksista 
erillisten tarkistusten muodossa.


