
PR\794429FI.doc PE430.299v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

2009/2141(INI)

27.10.2009

MIETINTÖLUONNOS
sisämarkkinoiden tulostaulusta
(2009/2141(INI))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Róża Thun Und Hohenstein



PE430.299v02-00 2/9 PR\794429FI.doc

FI

PR_INI

SISÄLTÖ

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ...........................................3

PERUSTELUT.......................................................................................................................7



PR\794429FI.doc 3/9 PE430.299v02-00

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sisämarkkinoiden tulostaulusta
(2009/2141(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2009 annetun komission suosituksen sisämarkkinoiden 
toiminnan parannustoimista1,

– ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2004 annetun komission suosituksen sisämarkkinoihin 
vaikuttavien direktiivien saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä2,

– ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan sisämarkkinoiden tulostaulusta 
(SEC(2009)1007),

– ottaa huomioon 4. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman yhtenäismarkkinoita 
koskevasta katsauksesta: esteiden ja tehottomuuden poistaminen paremman 
täytäntöönpanon ja valvonnan avulla3,

– ottaa huomioon 23. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden 
tulostaulusta4,

– ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman kansallisen tuomarin 
asemasta Euroopan oikeuslaitoksessa5,

– ottaa huomioon 24. syyskuuta 2009 kokoontuneen neuvoston (Kilpailukyky -
sisämarkkinat, teollisuus ja tutkimus) päätelmät "How to make the Internal Market work 
better"6,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A7-0000/2009),

A. katsoo, että sisämarkkinoiden on toimittava moitteettomasti, jotta taloudelle saadaan 
vakaa ja innovatiivinen toimintaympäristö, jossa kuluttajat ovat halukkaita kuluttamaan ja 
yritykset luomaan uusia työpaikkoja,

B. katsoo, että vaikka sisämarkkinoiden luomisessa ollaan jo pitkällä, on vielä tehtävä paljon 
niiden täyden potentiaalin varmistamiseksi,

C. katsoo, että sisämarkkinat eivät voi toimia moitteettomasti, ellei saateta asianmukaisesti 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, sovelleta ja panna täytäntöön niitä yhteisön sääntöjä, 

                                               
1 EUVL L 176, 7.7.2009, s. 17.
2 EUVL L 98, 16.4.2005, s. 47.
3 EUVL C 187E, 24.7.2008, s.80.
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0421.
5 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0352.
6 Neuvoston asiakirja 13024/1/09.
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jotka vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan,

D. pitää välttämättömänä, että jäsenvaltiot saattavat sisämarkkinasäädökset ripeästi osaksi 
kansallista lainsäädäntöään,

E. katsoo, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit voivat edistää aktiivisesti 
sisämarkkinasäädösten saattamista osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, kunhan ne 
tekevät jatkossakin tiivistä yhteistyötä neuvottelu- ja voimaansaattamisprosessissa,

F. katsoo, että unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden edustajien olisi kokoonnuttava 
säännöllisesti tarkastelemaan sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanoa,

G. pitää myönteisenä sisämarkkinoiden tulostaulun julkaisemista, sillä se auttaa osaltaan 
vähentämään lainsäädännön täytäntöönpanovajetta,

H. katsoo, että sisämarkkinoiden tulostaulun ja kuluttajamarkkinoiden tulostaulun yhteisenä 
tavoitteena on tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa,

I. katsoo, että nykyinen keskimäärin yhden prosentin täytäntöönpanovaje on sopusoinnussa 
valtion- ja hallitusten päämiesten vuonna 2007 asettaman yhden prosentin tavoitteen 
kanssa, mutta toteaa, että yhdeksän jäsenvaltiota on vielä jäljessä tästä tavoitteesta,

J. toteaa, että hajanaisuutta kuvaava luku on kuusi prosenttia, mikä tarkoittaa, että 100:aa 
direktiiviä ei edelleenkään ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä vähintään yhdessä 
jäsenvaltiossa,

K. toteaa, että 22 direktiiviä on yli kaksi vuotta jäljessä kansalliseen lainsäädäntöön 
siirtämisen määräajasta, mikä on täysin vastoin valtion- ja hallitusten päämiesten vuonna 
2002 asettamaa nollatoleranssitavoitetta,

L. katsoo, että on erityisen tärkeää seurata niiden direktiivien täytäntöönpanoa, joilla on 
keskeinen rooli sisämarkkinoiden kehittämisessä,

M. katsoo, että parempi julkinen tiedonsaanti siitä, mitä direktiivejä yksittäiset jäsenvaltiot 
eivät ole vielä saattaneet osaksi kansallista lainsäädäntöään, voisi olla käyttökelpoinen 
keino lisätä suuren yleisön tietoisuutta asiasta ja aiheuttaa vertaispainetta, jota myös 
Euroopan parlamentin jäsenet voisivat kohdistaa jäsenvaltioiden parlamenttien jäseniin,

N. katsoo, että tarvitaan lisää tietoa siitä, miten laadukkaasti säädökset saatetaan osaksi
jäsenvaltioiden lainsäädäntöä,

O. katsoo, että nyt kun on siirrytty sisämarkkinalainsäädännön antamisesta sen 
täytäntöönpanoon, sisämarkkinoiden tulostaulun olisi annettava säännöllisesti 
yksityiskohtaista tietoa sisämarkkinalainsäädännön soveltamisesta ja täytäntöönpanosta, 
yksittäisten markkinoiden avoimuusindikaattorit mukaan luettuina, minkä ansiosta on 
helpompi seurata työtuloksia ja kehityssuuntia,

P. katsoo, että koulutus ja kokemusten vaihto yli rajojen, muun muassa komission luomien 
sähköisten verkostojen avulla, ovat tärkeä tekijä yhteisön sisämarkkinasäännöstön 
soveltamisen tehostamisessa,
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Q. toteaa kansalaisten ja yritysten edellyttävän sisämarkkinasääntöjen tehokasta 
täytäntöönpanoa, koska se auttaa niitä hyödyntämään täysipainoisesti markkinoiden 
tarjoamia mahdollisuuksia,

Johdanto

1. pitää myönteisenä edellä mainittua komission suositusta sisämarkkinoiden toiminnan 
parannustoimista; korostaa, että jäsenvaltiot eivät saisi keskittyä poimimaan vain niille 
itselleen parhaiten sopivia toimenpiteitä, vaan niiden olisi sitouduttava toteuttamaan ne 
kaikki;

2. toivoo, että komissio ja jäsenvaltiot toimivat tiiviissä yhteistyössä ja yhteisvastuullisesti 
sisämarkkinoiden kaikkien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi; kehottaa komissiota 
käyttämään toimivaltaansa ja varmistamaan sisämarkkinasääntöjen tehokkaan 
soveltamisen, myös tehokkaan markkinavalvonnan, yhdenmukaistamisen, lainsäädännön 
selkiyttämisen edelleen ja muut keinot, joilla voidaan vähentää kansalaisten ja yritysten 
hallinnollista taakkaa;

3. kannattaa erityisesti ajatusta kansallisten parlamenttien ja muiden sidosryhmien 
ottamisesta mukaan neuvottelu- ja voimaansaattamisprosessiin;

4. kehottaa komissiota järjestämään vuosittain sisämarkkinafoorumin, joka kokoaa yhteen 
unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden edustajia ja muita sidosryhmiä, jotta saadaan 
kaikki osapuolet sitoutumaan entistä vahvemmin sisämarkkinalainsäädännön 
saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä, sisämarkkinalainsäädännön soveltamiseen 
ja sen täytäntöönpanoon;

5. kehottaa komissiota sisällyttämään sisämarkkinoiden tulostauluun säännöllisin väliajoin 
yksityiskohtaista tietoa sisämarkkinalainsäädännön soveltamisesta ja täytäntöönpanosta, 
yksittäisten markkinoiden avoimuusindikaattorit mukaan luettuina;

6. ymmärtää, että sisämarkkinoiden tulostaulu julkistetaan puolivuosittain ja 
kuluttajamarkkinoiden tulostaulu vain kerran vuodessa, mutta kehottaa julkistamaan 
nämä tulostaulut samanaikaisesti, jotta saadaan parempi kokonaiskuva sisämarkkinoiden 
kehittymisestä;

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

7. pitää myönteisenä, että saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä on pysytty yhden 
prosentin täytäntöönpanovajeen rajoissa jo kolmannen kerran peräkkäin; kehottaa niitä 
yhdeksää jäsenvaltiota, jotka eivät ole saavuttaneet tavoitetta, toteuttamaan toimenpiteitä 
tulostensa parantamiseksi;

8. palauttaa mieliin, että on yhä liian suuri määrä direktiivejä, joita yksi tai useampi 
jäsenvaltio ei ole saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöään, ja kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä määrän pienentämiseksi pikaisesti ja aloittamaan 
niistä direktiiveistä, joiden saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on myöhässä jo 
kaksi vuotta tai enemmän;
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9. kehottaa komissiota antamaan verkkosivuillaan yksityiskohtaista tietoa direktiiveistä, 
joita kukin yksittäinen jäsenvaltio ei ole pannut täytäntöön;

10. kehottaa jäsenvaltioita toimittamaan komissiolle vastaavuustaulukoita, joissa on 
yksityiskohtaista tietoa kansallisista toimista direktiivien saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, jotta komissio saa tarkempaa tietoa siitä, miten laadukkaasti direktiivit on 
saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä;

Soveltaminen

11. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi tehostettava toimivaa yhteistyötä niiden kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten keskuudessa, jotka osallistuvat 
sisämarkkinasääntöjen soveltamiseen, varmistamalla sisämarkkinatoiminnan 
huomioiminen kansallisissa hallintoelimissään ja tehostamalla sitä;

12. korostaa, että virkamiehille ja oikeusviranomaisille on annettava asianmukaista 
koulutusta sisämarkkinasäännöistä;

13. yhtyy komission näkemykseen, että jäsenvaltioiden on varmistettava komission luomien 
rajat ylittävien sähköisten tietojärjestelmäverkostojen (kuten sisämarkkinoiden 
tiedonvaihtojärjestelmä IMI, tuoteturvallisuutta koskeva EU:n nopea 
tiedonvaihtojärjestelmä RAPEX, elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea 
hälytysjärjestelmä RASFF ja kuluttajansuojaa käsittelevä yhteistyöverkko CPC) 
toimivuus toteuttamalla tarvittavat toimenpiteet ja varmistamalla toiminnan rahoitus;

Täytäntöönpano 

14. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi tehostettava toimiaan, jolla ne tiedottavat kansalaisille ja 
yrityksille näiden sisämarkkinaoikeuksista, jotta kansalaiset ja yritykset voivat harjoittaa 
näitä oikeuksia käytännössä; kehottaa komissiota saattamaan pikaisesti päätökseen 
yhtenäismarkkinoiden neuvontapalveluja koskevan hankkeen, jonka tavoitteena on 
tehostaa tiedotusta, neuvontaa ja ongelmanratkaisua tarjoavia palveluja ja parantaa niiden 
saatavuutta;

15. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi komission tuella lisättävä 
ongelmanratkaisumekanismien, erityisesti SOLVIT-verkoston, kapasiteettia epäkohtien 
korjaamisen tehostamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan SOLVIT-keskusten 
verkostoa ja antamaan niille lisää määrärahoja ja henkilöstöä;

°

°       °

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Johdanto

Sisämarkkinoiden on toimittava moitteettomasti, jotta taloudelle saadaan vakaa ja 
innovatiivinen toimintaympäristö, jossa kuluttajat ovat halukkaita kuluttamaan ja yritykset 
luomaan uusia työpaikkoja. Vaikka sisämarkkinoiden luomisessa ollaan jo pitkällä, on vielä 
tehtävä paljon niiden täyden potentiaalin varmistamiseksi.

Sisämarkkinat eivät voi toimia moitteettomasti, ellei saateta asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, sovelleta ja panna täytäntöön niitä yhteisön sääntöjä, jotka vaikuttavat 
sisämarkkinoiden toimintaan. Komissio antoi 29. kesäkuuta 2009 suosituksen 
sisämarkkinoiden toiminnan parannustoimista. Tämä mietintö perustuu kyseiseen 
suositukseen ja heinäkuussa 2009 julkistettuun sisämarkkinoiden tulostauluun. Esittelijä 
kannattaa komission suositusta ja korostaa, että jäsenvaltioiden olisi sitouduttava panemaan 
täytäntöön kaikki ehdotetut toimet; ne eivät saisi pelkästään poimia niille itselleen parhaiten 
sopivia toimia.

Esittelijä pitää erityisen kannatettavana komission ajatusta siitä, että kansalliset parlamentit 
otettaisiin mukaan uuden sisämarkkinalainsäädännön neuvottelu- ja 
voimaansaattamisprosessiin. Hän haluaisi laajentaa ajatusta kehottamalla komissiota 
järjestämään vuosittain sisämarkkinafoorumin, joka kokoaa yhteen unionin ja jäsenvaltioiden 
toimielinten edustajia ja muita sidosryhmiä, jotta saadaan kaikki osapuolet sitoutumaan entistä 
vahvemmin sisämarkkinalainsäädännön saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
sisämarkkinalainsäädännön soveltamiseen ja sen täytäntöönpanoon.

Vaikka sisämarkkinoiden tulostaulu julkistetaan puolivuosittain ja kuluttajamarkkinoiden 
tulostaulu vain kerran vuodessa, esittelijä pitää tärkeänä, että sisämarkkinoiden tulostaulu ja 
kuluttajamarkkinoiden tulostaulu julkistettaisiin samanaikaisesti, jotta saadaan parempi 
kokonaiskuva sisämarkkinoiden kehittymisestä.

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

On erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot saattavat sisämarkkinasäädökset ripeästi osaksi 
kansallista lainsäädäntöään. Sisämarkkinoiden tulostaulua on julkaistu vuodesta 1997 lähtien 
kaksi kertaa vuodessa. Sen avulla tutkitaan, kuinka nopeasti ja asianmukaisesti jäsenvaltiot 
siirtävät sisämarkkinadirektiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään. Siinä käsitellään myös 
jäsenvaltioita vastaan käynnistettyjä rikkomusmenettelyjä. Asiassa on viime aikoina 
tapahtunut merkittävää paranemista.

Heinäkuussa 2009 julkistetusta sisämarkkinoiden tulostaulusta käy ilmi, että keskimääräinen 
täytäntöönpanovaje koko EU:ssa on kolmannen kerran peräkkäin ollut yhden prosentin 
suuruinen, mikä on sopusoinnussa Eurooppa-neuvoston asettaman tavoitteen kanssa. Esittelijä 
panee kuitenkin merkille, että yhdeksän jäsenvaltiota on ole yltänyt tähän yhden prosentin 
tavoitteeseen. Lisäksi esittelijä on huolestunut paljon myöhässä olevien direktiivien suuresta 
määrästä. 22 direktiivin tapauksessa kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen määräaika 
on umpeutunut jo yli kaksi vuotta sitten. Kuutta prosenttia direktiiveistä ei ole saatettu osaksi 
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kansallista lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa, mikä tarkoittaa, että 
100 sisämarkkinadirektiivin tehoa ei voida hyödyntää täysipainoisesti kaikkialla EU:ssa. 
Esittelijä kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tekemään yhteistyötä määrän pienentämiseksi 
pikaisesti ja aloittamaan niistä 22 direktiivistä, joiden saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on myöhässä jo kaksi vuotta tai enemmän.

Parlamentti kehotti syyskuussa 2008 sisämarkkinoiden tulostaulusta antamassaan 
päätöslauselmassa esittämään yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä direktiivejä ei ole saatettu 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, koska tilastoissa kaikilla direktiiveillä on sama painoarvo.
Tässä mielessä esittelijä toivoo, että komissio antaisi verkkosivuillaan yksityiskohtaista tietoa 
direktiiveistä, joita kukin yksittäinen jäsenvaltio ei ole pannut täytäntöön. Tämä voisi olla 
käyttökelpoinen keino lisätä suuren yleisön tietoisuutta asiasta ja aiheuttaa vertaispainetta, 
jota myös Euroopan parlamentin jäsenet voisivat kohdistaa jäsenvaltioiden parlamenttien 
jäseniin.

Jotta komissio voi asianmukaisesti tarkistaa, miten laadukkaasti direktiivit on saatettu osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle vastaavuustaulukoita, 
joissa on yksityiskohtaista tietoa kansallisista toimista direktiivien saattamiseksi osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Esittelijä kehottaa jäsenvaltioita täyttämään tämän pyynnön.

Soveltaminen

Kun jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään, ne eivät näytä 
kiinnittävän riittävästi huomiota direktiivien asianmukaiseen soveltamiseen. Ne haluavat 
välttää rikkomusmenettelyjä ja toteuttavat vain välttämättömimmät toimet. 
Rikkomusmenettelyjen määrä on joka tapauksessa liian suuri, ja eräissä jäsenvaltioissa 
tapauksia on selvästi enemmän kuin EU:n keskiarvo eli 47 menettelyä.

Sisämarkkinasääntöjen soveltamisen parantamiseksi jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
toimivaa yhteistyötä niiden kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
keskuudessa, jotka osallistuvat sisämarkkinasääntöjen soveltamiseen, varmistamalla 
sisämarkkinatoiminnan huomioiminen kansallisissa hallintoelimissään ja tehostamalla sitä.

Esittelijä haluaa myös korostaa, että tarvitaan lisäkoulutusta virkamiehille ja tuomareille ja 
näiden tahojen rajat ylittävää vaihtotoimintaa. Parlamentti hyväksyi heinäkuussa 2008 
mietinnön kansallisen tuomarin asemasta Euroopan oikeusjärjestelmässä ja korosti, että koko 
oikeuslaitoksessa tarvitaan koulutusta yhteisön oikeudesta, että tuomarien olisi saatava 
ajantasaista tietoa omalla äidinkielellään ja että tuomarien kielitaitoa olisi pyrittävä 
parantamaan. Esittelijä katsoo, että mietinnössä esitetyt seikat ovat edelleen ajankohtaisia ja 
erityisen tärkeitä sisämarkkina-asioissa.

Esittelijä on myös sitä mieltä, että jäsenvaltioiden on pyrittävä tosissaan varmistamaan 
komission luomien rajat ylittävien sähköisten tietojärjestelmäverkostojen, kuten 
sisämarkkinoiden tiedonvaihtojärjestelmän (IMI), tuoteturvallisuutta koskevan EU:n nopean 
tiedonvaihtojärjestelmän (RAPEX), elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean 
hälytysjärjestelmän (RASFF) ja kuluttajansuojaa käsittelevän yhteistyöverkon (CPC-S) 
toimivuus toteuttamalla tarvittavat toimenpiteet ja varmistamalla toiminnan rahoitus. IMI-
järjestelmän avulla hallintoviranomaiset saavat yhteyden muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisiin viranomaisiin ja voivat osoittaa niille pyyntöjä; järjestelmässä käytetään 
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tiedonvaihtoa helpottavia esikäännettyjä vakiokysymyksiä ja -vastauksia. IMI-järjestelmällä 
tuetaan hallinnollista yhteistyötä ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin 
(2005/36/EY) ja palveludirektiivin (2006/123/EY) soveltamiseen liittyvissä asioissa. RAPEX 
ja RASFF mahdollistavat kansallisten viranomaisten nopean tiedonvaihdon vaarallisista 
tuotteista (tai vaaratilanteista). CPC-S-järjestelmällä tuetaan yhteistyötä, jota eri maiden 
viranomaiset tekevät kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanossa yhdenmukaistettujen 
tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuuksien mukaisesti.

Täytäntöönpano

Lopuksi ehkä kaikkein tärkein: esittelijä katsoo, että jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
toimiaan, joilla ne tiedottavat kansalaisille ja yrityksille näiden sisämarkkinaoikeuksista, jotta 
kansalaiset ja yritykset voivat harjoittaa näitä oikeuksia käytännössä. Erityisen kannatettavana 
esittelijä pitää yhtenäismarkkinoiden tukipalveluhanketta (Single Market Assistance Services, 
SMAS), jolla halutaan helpottaa eri tietojen, neuvonnan, tuen ja ongelmanratkaisukeinojen 
saatavuutta ja virtaviivaistaa näitä. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi komission tuella lisättävä 
ongelmanratkaisumekanismien, erityisesti SOLVIT-verkoston, kapasiteettia. Esittelijä 
kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan SOLVIT-keskusten verkostoa ja antamaan niille lisää 
määrärahoja ja henkilöstöä.


