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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

palveludirektiivin 2006/123/EY täytäntöönpanosta
(2010/2053(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9, 49 ja 56 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 12. joulukuuta 2006 antaman 
direktiivin 2006/123/EY palveluista sisämarkkinoilla1,

– ottaa huomioon 18. toukokuuta 2010 päivätyn, palveludirektiivin täytäntöönpanon 
edistymistä koskevan komission muistion kilpailukykyneuvostolle,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti" 
(KOM(2010)0608),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan ja 119 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että palveludirektiivin tavoitteena on palvelujen sisämarkkinoiden 
loppuunsaattaminen siten, että taataan samalla laadun ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
korkea taso,

B. ottaa huomioon, että palveludirektiivi on Euroopan unionin kasvun väline ja että sen 
täytäntöönpanon on sisällyttävä Eurooppa 2020 -strategian ja sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketin puitteisiin,

C. ottaa huomioon, että palveludirektiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on 
merkittävä haaste jäsenvaltioille, julkishallinnolle ja paikallisviranomaisille, kun otetaan 
huomioon sen sijoittautumisoikeutta ja palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevat 
säännökset sekä keskitettyjen asiointipisteiden perustaminen palveluntarjoajien 
auttamiseksi,

D. ottaa huomioon, että palveludirektiivin vaikutusta talouteen, yrityksiin ja kansalaisiin 
voidaan arvioida vasta, kun se on saatettu osaksi EU:n kaikkien jäsenvaltioiden 
kansallista lainsäädäntöä,

E. ottaa huomioon, että palveludirektiivin täytäntöönpanon laatu jäsenvaltioissa on aivan 
yhtä tärkeä seikka kuin täytäntöönpanolle asetettujen määräaikojen noudattaminen,

                                               
1 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.
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1. muistuttaa, että palveludirektiivistä on käyty ennennäkemätöntä julkista ja poliittista 
keskustelua ja että Euroopan parlamentti on ollut kyseisessä keskustelussa avainroolissa;
katsoo näin ollen, että Euroopan parlamentin on seurattava tehokkaasti sitä, miten 
jäsenvaltiot panevat kyseisen direktiivin täytäntöön; kehottaa komissiota tiedottamaan 
parlamentille säännöllisesti täytäntöönpanon edistymisestä;

2. pitää myönteisenä sitä, että palveludirektiivin täytäntöönpano saa aikaan kaikissa 
jäsenvaltioissa ennennäkemätöntä uudenaikaistamisen dynamiikkaa, joka ilmenee 
käytännössä uusina työ- ja arviointimenetelminä; korostaa työmarkkinaosapuolten ja 
ammattijärjestöjen keskeistä roolia direktiivin saattamisessa osaksi jäsenvaltioiden 
kansallista lainsäädäntöä; kehottaa komissiota ottamaan ammattijärjestöt täysimääräisesti 
mukaan keskinäisen arvioinnin vaiheeseen;

3. panee merkille, että useimmat jäsenvaltiot ovat valinneet direktiivin saattamisen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä horisontaalisen lainsäädännön muodossa; toteaa kuitenkin, että 
se, missä muodossa direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, riippuu 
jäsenvaltioiden sisäisten järjestelyjen erityispiirteistä; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä tapahtuu 
avoimen menettelyn puitteissa esimerkiksi siten, että kansalliset parlamentit osallistuvat 
siihen tiiviimmin;

Arviointimenettely

4. katsoo, että sijoittautumisvapautta ja palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevien 
kansallisten lainsäädäntöjen arviointimenettely on yksi direktiivin tukipilareista; toteaa, 
että arviointimenettelyn avulla on voitava uudenaikaistaa lupajärjestelmiä ja 
sijoittautumisvapauteen ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen liittyviä vaatimuksia 
palvelujen rajatylittävän liikkuvuuden helpottamiseksi;

5. muistuttaa, että jäsenvaltiot voivat pitää voimassa omat lupajärjestelmänsä ja tietyt 
vaatimukset, kunhan ne ovat syrjimättömiä, tarpeellisia ja oikeasuhteisia; korostaa tässä 
yhteydessä, että jäsenvaltiot ovat säilyttäneet joitakin lupajärjestelmiä tekemällä niistä 
helpompia noudattaa ja avoimempia palveluntarjoajien kannalta;

6. korostaa ammattipätevyyden tunnustamisessa ilmenneitä ongelmia; muistuttaa, ettei 
palveludirektiiviä voida soveltaa säännöksiin, jotka on jo katettu alakohtaisissa 
direktiiveissä; kehottaa komissiota selventämään tätä tilannetta ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun direktiivin tarkistamisen yhteydessä;

7. muistuttaa sijoittautumisoikeutta ja palvelujen tilapäistä tarjoamista toisessa jäsenvaltiossa 
koskevien säännösten erityisluonteesta; kehottaa komissiota ottamaan arvioinnissaan 
täysimääräisesti huomioon niiden erityisluonteen;

8. korostaa, että direktiivin puitteissa käynnistetty arviointimenettely merkitsee kansallisille 
hallinnoille huomattavaa työmäärää ja että tämä työtaakka on otettava huomioon sen 
arvioinnissa, miten direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä;
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9. panee merkille jäsenvaltioiden ponnistelut keskinäisen arviointimenettelyn 
toteuttamiseksi; katsoo, ettei menettely ole vielä edennyt siinä määrin, että sen 
tehokkuutta voitaisiin arvioida; toivoo, että komissio tutkii tarkasti tähän uuteen 
menettelyyn sisältyviä mahdollisuuksia sisämarkkinoiden toimenpidepaketin yhteydessä;
pahoittelee sitä, ettei Euroopan parlamenttia ja kansallisia parlamentteja ole otettu 
tiiviimmin mukaan keskinäiseen arviointimenettelyyn;

Keskitetyt asiointipisteet

10. katsoo, että keskitettyjen asiointipisteiden käyttöönotto kuuluu olennaisena osana 
direktiivin tehokkaaseen täytäntöönpanoon; tunnustaa, että tämä edellyttää huomattavia 
ponnisteluja jäsenvaltioilta niin taloudellisesti, teknisesti kuin järjestelyjenkin kannalta;
painottaa olevan tarpeen ottaa työmarkkinaosapuolet mukaan kyseiseen prosessiin;

11. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan edelleen keskitettyjen asiointipisteiden 
helppokäyttöisyyttä sekä palveluntarjoajille tarjottavien tietojen laatua ja 
tarkoituksenmukaisuutta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että 
keskitettyjen asiointipisteiden tarjoamat tiedot ovat saatavilla useilla kielillä;

12. pahoittelee sitä, että vasta varsin harvat palveluntarjoajat ovat tietoisia keskitetyistä 
asiointipisteistä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käynnistämään pikaisesti kaikille 
asianomaisille toimijoille suunnattavia tiedotuskampanjoja;

13. pyytää jäsenvaltioita antamaan keskitettyjen asiointipisteiden toiminnan ja niiden EU:n 
tasolla aikaansaaman vaikutuksen arvioimiseksi tarvittavat tilastotiedot;

14. kehottaa komissiota vahvistamaan kansallisella tasolla perustettujen keskitettyjen 
asiointipisteiden välistä synergiaa ja kehittämään synergian kannalta tarpeellisia teknisiä 
ja toiminnallisia välineitä;

Hallinnollinen yhteistyö

15. muistuttaa hallinnollista yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa koskevien säännösten 
tärkeydestä; katsoo, että kyseisten säännösten täytäntöönpano on edellytys tehokkaan 
valvonnan kohdistamiselle palveluntarjoajiin ja laadultaan ja turvallisuudeltaan 
korkeatasoisten palvelujen varmistamiselle Euroopan unionissa;

16. pitää myönteisenä sitä, että yhä useammat palvelujen valvonnasta vastaavat kansalliset 
viranomaiset ovat kirjautuneet sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmään, mikä 
mahdollistaa suoran, nopean ja tehokkaan tietojenvaihdon;

17. korostaa tarvetta kehittää koulutustoimintaa palvelujen valvonnasta vastaaville 
kansallisten ja aluehallintojen virkamiehille; kehottaa komissiota perustamaan tätä 
tarkoitusta varten monivuotisen ohjelman;

Soveltamisala

18. panee merkille joissakin jäsenvaltioissa kohdatut ongelmat direktiivissä säädettyjen 
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soveltamisalan rajausten tarkassa määrittelyssä varsinkin sosiaali- ja terveyspalvelujen 
alalla; muistuttaa, että kyseiset palvelut on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle niiden 
erityisluonteisuuden vuoksi ja että niitä varten on laadittava alakohtainen yhteisön 
lainsäädäntökehys;

19. katsoo, että palvelujen sisämarkkinoiden loppuunsaattamiseksi tarvittavat täydentävät 
toimenpiteet on sisällytettävä täysimääräisesti sisämarkkinoiden toimenpidepaketista 
käytävään keskusteluun;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle sekä
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Palveludirektiivi (2006/123/EY) tuli voimaan 28. joulukuuta 2006. Sen tavoitteena on avata 
markkinat palveluntarjoajille Euroopan unionissa, poistaa protektionistiset esteet, jotka 
haittaavat palvelujen tarjoamista jäsenvaltioissa, sekä toteuttaa käytännössä vapaan 
liikkuvuuden periaate, jolle yhtenäismarkkinat perustuvat. Lyhyesti sanottuna eurooppalaisten 
palveluntarjoajien olisi voitava tehdä työtään ilman byrokraattisia esteitä kaikkialla EU:ssa.

On väärin sanoa, kuten usein kuulee, että kyseinen direktiivi merkitsisi sääntelyn purkamista 
tai palvelualan vapauttamista. Tästä ei ole kyse. Konkreettisesti tarkasteltuna 
palveludirektiivin tavoitteena on säännellä pääsyä jäsenvaltioiden markkinoille siten, että 
kaikki mielivaltaiset esteet poistetaan ja että jäsenvaltioissa voimassa olevat asianmukaiset ja 
syrjimättömät säännöt pidetään voimassa. Euroopan parlamentti on painottanut voimakkaasti 
sen ilmaisemista selvästi, ettei lainsäädäntöehdotus saa vaarantaa työlainsäädäntöä eikä 
työntekijöiden oikeuksia.

Eurooppalaiset ja kansalliset saavutukset on näin ollen mahdollista säilyttää. Alkuperämaata 
koskeva periaate, jota on kritisoitu katsoen sen olevan alkusoittoa sosiaaliselle 
polkumyynnille ja jonka mukaan palveluntarjoajien on toimintaansa EU:n ulkopuolella 
harjoittaessaan noudatettava ainoastaan kulloinkin kyseessä olevan alkuperämaan sääntöjä, on 
poistettu ja korvattu kohdemaata koskevalla periaatteella. Siten direktiivillä mahdollistetaan
se, että maat noudattavat omia työehtoja koskevia sääntöjään yleisesti sitovat 
työehtosopimukset mukaan lukien.

On syytä muistaa, että Euroopan parlamentti oli kyseisessä asiassa lainsäädäntötyön moottori 
ja oli poikkeuksellista, että neuvosto seurasi suurinta osaa parlamentin ehdotuksista. Tämä 
pätee erityisesti 16 artiklan sanamuotoon, joka kuuluu seuraavasti: "Jäsenvaltiota, johon 
palveluntarjoaja siirtyy, ei estetä asettamasta palvelutoiminnan harjoittamista koskevia 
vaatimuksia, jotka ovat perusteltuja yleisen järjestyksen, yleisen turvallisuuden, 
kansanterveyden tai ympäristönsuojelun perusteella (…). Kyseistä jäsenvaltiota ei myöskään 
estetä soveltamasta yhteisön lainsäädännön mukaisesti työehtoja koskevia sääntöjään, mukaan 
luettuna työehtosopimukset".

Euroopan parlamentti toteaa palveludirektiivin saattamisen osaksi jäsenvaltioiden kansallista 
lainsäädäntöä viivästymisen ja osittain kiivaina käydyt keskustelut. Tämän vuoksi parlamentti 
päätti seurata tarkasti direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja edesauttaa sitä.
Puutteita direktiivin saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä direktiivin tulkintaan 
ja soveltamiseen liittyviä kysymyksiä on otettu esille. Ne ovat olleet tämän mietinnön 
laatimisen alkusysäys.

Soveltamisala

Palveludirektiivin soveltamisala kattaa teoriassa kaikki johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneen 
palveluntarjoajan tarjoamat kaupalliset palvelut. Niihin palveluihin, jotka jäävät sen 
soveltamisalan ulkopuolelle, kuuluvat yleisen edun mukaiset ei-kaupalliset palvelut, 
rahoituspalvelut, kuljetuspalvelut, tilapäistyövoimaa välittävät toimistot, 
terveydenhuoltopalvelut sekä sosiaalialan palveluiksi katsottavat hoiva- ja lastenhoitopalvelut 
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sekä sosiaalinen asuntotarjonta. Direktiivi ei vaaranna yleisen edun mukaisia ei-kaupallisia 
palveluja, ja sen tavoitteena ei millään muotoa ole heikentää perussosiaalipalvelujen tarjontaa.

Esittelijä korostaa, että direktiivin soveltamisala on pantava selkeästi ja yksiselitteisesti 
täytäntöön. Se on ainoa keino luoda oikeusvarmuutta. Esittelijä tähdentää myös, että 
palveludirektiivin täytäntöönpanoa ei saa käyttää verukkeena jäsenvaltioissa tapahtuvalle 
sääntelyn purkamiselle tai yksityistämiselle. Jos jokin hallitus haluaa purkaa sääntelyä, sen on 
otettava vastuu omista toimistaan.

Täytäntöönpanon aikana on käynyt selväksi, että monille palveluntarjoajille on epäselvää, 
kuuluvatko niiden tarjoamat palvelut direktiivin soveltamisalaan vai eivät. Tämä pätee 
erityisesti 2 artiklan j alakohtaan. Siinä jäsenvaltioita kehotetaan käyttämään ja soveltamaan 
direktiivin välineitä esimerkiksi sen varmistamiseksi, että lastenhoitopalvelut poistetaan 
direktiivin soveltamisalasta.

Esittelijä korostaa niin ikään, että sen lisäksi, että vedetään selvä raja tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien palvelujen ja yleisen edun mukaisten palvelujen välille, on myös 
turvattava yleisen taloudellisen edun mukaiset palvelut puitelainsäädännön avulla.

Keskitetyt asiointipisteet

Hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistaminen ja keskitettyjen asiointipisteiden 
perustaminen merkitsevät kiistatta huomattavia etuja palveluntarjoajien kannalta. Kyseinen 
väline voi asianmukaisesti laadittuna olla erityisen tärkeä pk-yrityksille.

Keskitettyjä asiointipisteitä pitäisi olla mahdollista käyttää kaikkien niiden menettelyjen ja 
muodollisuuksien hoitamiseksi, jotka ovat välttämättömiä rajat ylittävän palvelujen tarjonnan 
aloittamiseksi ja harjoittamiseksi. Niiden pitäisi tarjota tarkat, kattavat ja täydelliset tiedot 
muodollisuuksista, hallinnollisista menettelyistä, noudatettavasta lainsäädännöstä jne. Lisäksi 
yrittäjien pitäisi saada apua tarvittavien hallinnollisten menettelyjen noudattamisessa.
Menettely olisi voitava hoitaa mahdollisimman pitkälti internetissä.

Esittelijä olettaa, että kaikki sidosryhmät – eivät siis ainoastaan yhtiöt, vaan myös 
työntekijöiden edustajat – ovat osallistuneet keskitettyjen asiointipisteiden perustamiseen sen 
varmistamiseksi, että voidaan tarjota kaikki olennainen tieto erityisesti sovellettavaa 
työlainsäädäntöä koskevassa asiassa, jotta mahdollisesti ilmenevät ongelmat voidaan ratkaista 
mahdollisimman nopeasti ja helposti.

Esittelijä katsoo näin ollen, että olisi epätarkoituksenmukaista rajoittaa keskitetyt 
asiointipisteet ainoastaan sähköiseen muotoon. Ammattitaitoisen henkilökunnan tarjoaman 
henkilökohtaisen neuvonnan olisi oltava peruslähtökohtana. Tästä syystä keskitettyjä 
asiointipisteitä olisi edellytettävä ilmoittamaan palveluntarjoajille kulloinkin sovellettavasta 
työ- ja sosiaalilainsäädännöstä. Ainoastaan siten voidaan estää palveluntarjoajia väittämästä, 
etteivät ne ole tietoisia kulloinkin kyseessä olevan maan säännöistä. Tarvitaan myös 
yksittäisten virastojen välistä koordinointia sen varmistamiseksi, että palveluntarjoajat saavat 
kaikkein ajantasaisinta tietoa.

Pitäisi olla itsestään selvää, että tietojen on oltava saatavilla useilla kielillä.
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Hallinnollinen yhteistyö
Palveludirektiivissä kuvataan hallinnollista yhteystyötä, jota tarvitaan selkeän kuvan 
saamiseksi kotijäsenvaltion ja sen jäsenvaltion vaatimuksista, jossa palveluja tarjotaan. Tässä 
asiassa sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä voi auttaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia ylittämään käytännön esteet. Sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä on 
varsin arvokas väline, koska se tukee hallintojen työtä käsittelemällä erilaisista hallinnollisista 
käytännöistä, kieliongelmista ja puutteellisista tiedoista johtuvia hankaluuksia muiden 
jäsenvaltioiden asiointipisteiden välityksellä. Esittelijä painottaa tulevaisuudessa tarkemmin 
sitä, käytetäänkö kyseistä järjestelmää todella. Tällä osa-alueella jäsenvaltioilla näyttäisi vielä 
olevan paljon kehittymisen varaa.

Keskinäinen arviointi
Esittelijä painottaa vielä kerran sitä, että neuvoston aikoinaan käyttöön ottama keskinäinen 
arviointimenettely aiheuttaa tarpeetonta byrokraattista taakkaa jäsenvaltioiden viranomaisille 
kansallisella, alueellisella sekä paikallistasolla.
Niiden kansallisten lakien suuren määrän, jotka on mukautettava palveludirektiiviin, lisäksi 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle lupajärjestelmistään (9 artiklan 2 kohta), 
sijoittautumisvapauteen liittyvistä vaatimuksistaan (15 artikla) sekä monialaista toimintaa
koskevista vaatimuksistaan (25 artikla).
Tämän menettelyn mahdollisia etuja on vielä tarpeen tarkastella lähemmin, koska uudet 
byrokraattiset vaatimukset ja niistä johtuvat kustannukset jäävät jäljelle.


