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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sisämarkkinoista eurooppalaisia varten
(2010/2278(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan, joka on sisällytetty 
perussopimuksiin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 26 artiklan, jossa 
määrätään, että "sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla 
tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan 
perussopimusten määräysten mukaisesti",

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan, jonka 
mukaan unionin pyrkimyksenä on "täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoitteleva 
erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous sekä korkeatasoinen 
ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun parantaminen",

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklan, jossa 
määrätään, että "unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa 
huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja 
ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset.",

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 11 artiklan, jossa 
määrätään, että "ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on sisällytettävä unionin 
politiikan ja toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, erityisesti kestävän kehityksen 
edistämiseksi",

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 12 artiklan, jossa 
määrätään, että "kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset otetaan huomioon unionin muita 
politiikkoja ja muuta toimintaa määriteltäessä ja toteutettaessa",

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 14 artiklan ja siihen 
liitetyn pöytäkirjan n:o 26 yleistä (taloudellista) etua koskevista palveluista,

– ottaa huomioon komission Eurooppa-neuvostolle antaman tiedonannon "Eurooppa 2020, 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – Kohti 
kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta" (KOM(2010)0608),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Euroopan kansalaisten toimintasuunnitelma –
EU:n tuloksenteko" (KOM(2006)0211),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "2000-luvun Euroopan yhtenäismarkkinat" 
(KOM(2007)0724) ja siihen liittyvän komission valmisteluasiakirjan "The single market: 
review of achievements" (SEC(2007)1521), parlamentin 4. syyskuuta 2007 antaman 
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päätöslauselman sisämarkkinakatsauksesta1 ja komission valmisteluasiakirjan "The single 
market review: one year on" (SEC(2008)3064),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Mahdollisuudet, väylät ja yhteisvastuu: 
2000-luvun Euroopan uusi sosiaalinen visio" (KOM(2007)0726), komission tiedonannon 
"Yleishyödyllisiä palveluita ja yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita koskeva uusi 
eurooppalainen sitoumus" (KOM(2007)0725) ja parlamentin 27. syyskuuta 2006 antaman 
päätöslauselman yleishyödyllisiä palveluita koskevasta komission valkoisesta kirjasta2,

– ottaa huomioon komission 29. kesäkuuta 2009 antaman suosituksen yhtenäismarkkinoiden 
toiminnan parannustoimista3 ja komission 12. heinäkuuta 2004 antaman suosituksen 
sisämarkkinoihin vaikuttavien direktiivien saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä4,

– ottaa huomioon sisämarkkinoiden tulostaulun heinäkuulta 2009 (SEC(2009)1007) ja 
parlamentin 9. maaliskuuta 20105 ja 23. syyskuuta 20086 sisämarkkinoiden tulostaulusta 
antamat päätöslauselmat, 

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle "EU:n kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2007–2013 –
Kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, hyvinvoinnin parantaminen ja tehokas 
suojaaminen" ja parlamentin 20. toukokuuta 2008 antaman päätöslauselman EU:n 
kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi 2007–2013|7,

– ottaa huomioon 28. tammikuuta 2009 annetun komission tiedonannon 
"Yhtenäismarkkinoiden seuranta kuluttajan kannalta: toinen kuluttajamarkkinoiden 
tulostaulu" (KOM(2009)0025) ja samaa asiaa tarkemmin käsittelevän komission
valmisteluasiakirjan "Second Consumer Markets Scoreboard" (SEC(2009)0076),

– ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2009 annetun komission tiedonannon kuluttajansuojaa 
koskevan yhteisön säännöstön täytäntöönpanosta (KOM(2009)0330) ja komission 
2. heinäkuuta 2009 antaman kertomuksen kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta 
vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ("asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä") 
soveltamisessa (KOM(2009)0336),

– ottaa huomioon komission tiedonannon elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisestä 
rajatylittävästä sähköisestä kaupankäynnistä EU:ssa (KOM(2009)0557),

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman kuluttajansuojasta8,

                                               
1 EUVL C 187 E, 24.7.2008, s. 80.
2 EUVL C 306 E, 15.12.2006, s. 277.
3 EUVL L 176, 7.7.2009, s. 17.
4 EUVL L 98, 16.4.2005, s. 47.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0051.
6 EUVL C 157 E, 4.12.2008, s. 46.
7 Hyväksytyt tekstit P6_TA(2008)0210.
8 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0046.
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– ottaa huomioon professori Mario Montin komissiolle laatiman raportin sisämarkkinoiden 
elvyttämisestä, 

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman kuluttajille ja 
kansalaisille tarkoitettujen yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta1,

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman rahoitus-, talous- ja 
sosiaalikriisistä2,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Nuoret liikkeellä" (KOM(2010)0477),

– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden 
täydentämisestä sähköistä kaupankäyntiä ajatellen3, 

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen 
vuonna 2010 – Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen" (KOM(2010)0603),

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean "Yhtenäismarkkinat, tuotanto ja 
kulutus" -erityisjaoston kertomuksen "Obstacles to the European single market 2008"4,

– ottaa huomioon SOLVIT-verkon vuosikertomuksen 2008 SOLVIT-verkon kehityksestä ja 
toiminnasta (SEC(2009)0142), komission 8. toukokuuta 2008 antaman 
valmisteluasiakirjan toimintasuunnitelmasta kansalaisille ja yrityksille tarjottavien 
yhtenäismarkkinoiden neuvontapalvelujen integroidusta lähestymistavasta 
(SEC(2008)1882) ja parlamentin 9. maaliskuuta 2010 antaman päätöslauselman SOLVIT-
verkosta5,

– ottaa huomioon tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja 
markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista 9. heinäkuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008, jolla pyritään vahvistamaan 
yhteiset puitteet akkreditointia ja valvontaa koskevia sääntöjä varten6,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A7-0000/2011),

A. katsoo, että sisämarkkinat ovat yksi tärkeimmistä kasvun vauhdittajista Euroopassa ja 
niiden pitäisi olla EU:n talouden tukipylväs pyrittäessä torjumaan taloudellisia ja 
kilpailukyvyssä olevia eroja, kilpailun vääristymiä sekä eurooppalaisten yritysten ja 
kansalaisten epätasa-arvoista kohtelua,

B. katsoo, että sisämarkkinat eivät ole pelkkä toimielinrakenne, jolla vastataan taloudellisiin, 
rahoitukseen liittyviin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin, vaan myös keino suojella 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0186.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0376.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0320.
4 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0047.
6 EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.
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kansalaisten, kuluttajien, työntekijöiden ja pienyritysten (pk-yritysten) erityisiä 
perusoikeuksia,

C. toteaa, että niiden kansalaisten, kuluttajien ja pk-yritysten tiellä, jotka haluavat liikkua, 
tehdä ostoksia, myydä tai tehdä kauppaa rajojen yli, on liikaa esteitä ja että 
sosiaaliturvaoikeuksien siirrettävyyden rajoitukset, korporativismi ja byrokratia 
vähentävät työntekijöiden, palveluntarjoajien ja ammattilaisten vapaata liikkuvuutta,

D. katsoo, että kokonaisvaltaisen näkemyksen puute muista monialaisista politiikoista, joista 
voidaan mainita esimerkkeinä terveydenhuolto, sosiaaliturva ja kuluttajansuoja, 
työlainsäädäntö, ympäristö ja kestävä kehitys, haittaa sisämarkkinoiden laajentumista,

E. katsoo, että sisämarkkinat antavat lisää valinnanvaraa eurooppalaisille, erityisesti 
syrjäseuduilla asuville ja liikuntaesteisille,

I. Keskeiset tavoitteet

1. panee tyytyväisenä merkille komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti" ja erityisesti sen 2. luvun "Euroopan kansalaiset sisämarkkinoiden 
keskiöön luottamuksen palauttamiseksi", joka sisältää 19 Euroopan kansalaisia palvelevaa 
aloitetta;

2. katsoo, että toimissa sisämarkkinoiden saavuttamiseksi on keskityttävä kansalaisten, 
kuluttajien ja pk-yritysten huolenaiheisiin ja oikeuksiin, jotta voidaan päästä nykyisestä 
EU-väsymyksestä; 

3. huomauttaa, että kansalaisten ja kuluttajien luottamusta ei voi pitää itsestään selvänä vaan 
se on ansaittava jatkuvasti;

4. katsoo, että tiedonannon ehdotukset ovat edelleen liian heikkoja kansalaisten 
asettamiseksi sisämarkkinoiden keskipisteeseen ja se, että EU:n aloitteita pannaan 
liikkeelle ilman selkeitä painopisteitä, saa aikaan, että on varmistettava yhdenmukaisuus 
ja hyvä hallinto, jotta voidaan taata Euroopan yhdentymistä edistävien toimien 
johdonmukaisuus;

5. korostaa yhdeksäntoista ehdotuksen painopisteitä, jotka on asetettu noudattaen viittä 
arviointiperustetta (sosiaaliset perusoikeudet, kuluttajien oikeudet, työntekijöiden vapaa 
liikkuvuus, tavaroiden vapaa liikkuvuus ja sosiaalisesti suuntautuneet yritykset), jotta 
kansalaisille ja yrityksille voitaisiin tarjota konkreettisia hyötyjä realistisessa aikataulussa; 

II. Yhteiset periaatteet ja arvot

6. vaatii, että kaikkeen sisämarkkinalainsäädäntöön sisällytetään horisontaalinen 
sosiaalilauseke, jotta toimintalinjoja laaditaan keskittyen kansalaisten sosiaalisiin 
perusoikeuksiin, jotka ovat a) oikeus työtaisteluun, b) työntekijöiden oikeudet ja 
työlainsäädäntö sekä c) työsuojelu, ja varmistaen samalla teollisuuden rakennemuutosten 
ennakoiminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklan ja 
perusoikeuskirjan mukaisesti;
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7. vahvistaa, että kaikki seuraavassa esitetyt ehdotukset vaikuttavat huomattavasti Euroopan 
kansalaisten elämään

7.1 horisontaalisen sosiaalilausekkeen soveltaminen kaikkiin toimiin yhteisenä 
painopisteenä; 

7.2. työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin tarkistaminen;

7.3. puitedirektiivi yleistä taloudellista etua koskevista palveluista;

7.4. uusi asetus ammattipätevyyden tunnustamisesta, henkilöstöresurssien liikkuvuuden 
parantamisesta sekä yhdenvertaisten osallistumis- ja muiden mahdollisuuksien 
tarjoamisesta kansalaisille;

7.5. yhtenäisiä asuntoluottomarkkinoita koskevat välittömät toimet asuntomarkkinoiden 
elvyttämiseksi ja Euroopan kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi asiaa 
koskeviin rahoitusvälineisiin;

7.6. asianmukainen EU:n rahoittama Euroopan laajuinen liikenne- ja energiaverkko, joka 
ilmentää kaikkien Euroopan kansalaisten ja kansantalouksien sosiaalista ja alueellista 
osallisuutta;

7.7. markkinavalvonnan ja tuoteturvallisuuden tehokas sääntely kuluttajansuojan 
parantamiseksi;

8. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota edistämään kansalaisille tiedottamista, jotta voidaan 
varmistaa, että kansalaiset ymmärtävät oikeutensa yleisesti ja oikeuksia lujitetaan; 

9. korostaa, että on helpotettava ammattipätevyyden tunnustamista, taattava liikkuvien 
työntekijöiden eläkerahastojen siirrettävyys, tarjottava muualla kuin koulun penkillä 
tapahtuvaa ammatillista koulutusta, jonka suorittamisesta annetaan osaamispassi, ja 
otettava käyttöön Nuoret liikkeellä -kortti;

10. kehottaa vahvistamaan lainsäädäntökehyksen säätiöitä, osuuskuntia sekä keskinäisiä 
yhtiöitä ja yhdistyksiä varten, jotta voidaan välttää oikeudellinen epävarmuus ja 
varmistaa, että yleishyödyllisten palveluiden alalla on sosiaalisesti suuntautuneita 
yrityksiä ja sosiaaliselta kannalta innovatiivisten yritysten kehittämiä hankkeita;

11. korostaa, että on tärkeää tarjota julkishallinnon toimihenkilöille koulutusta 
sisämarkkinasäännöistä, markkinavalvonnasta ja tuoteturvallisuudesta; 

III. Puutteet

12. katsoo, että ohjelmassa ei analysoida riittävästi markkinaväsymyksen syitä tai sitä, mitä 
Euroopan kansalaiset odottavat elvytetyiltä sisämarkkinoilta;

13. pitää valitettavana, että yhteiskannemekanismista ei ole esitetty konkreettisia ehdotuksia, 
jos ei oteta huomioon kuulemisten jatkamista;
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14. katsoo, että tiedonannossa ei korosteta sosiaalipalvelujen merkitystä; katsoo, että tästä on 
pitkä matka komission puheenjohtajan lupaamaan laatukehykseen;

15. korostaa digitaalisten sisämarkkinoiden puuttumista ja vaatii laajakaistan 
demokratisoimista ja televiestintäalaa koskevan asetuksen jatkuvaa tarkistamista 
yksityisyyden, tietosuojan ja heikossa asemassa olevien ryhmien suojelun 
varmistamiseksi;

16. kehottaa komissiota tarkistamaan tekijänoikeudesta tietoyhteiskunnassa annettua 
direktiiviä 2001/29/EY;

IV. Lyhyen aikavälin strategiat

17. kehottaa laatimaan lyhyen aikavälin strategioita, joilla

a) parannetaan markkinavalvontaa Euroopassa, parannetaan peruspankkipalveluiden 
saatavuutta, luodaan yhtenäiset asuntoluottomarkkinat ja poistetaan verotuksellisia esteitä 
ja kaksinkertaista verotusta;

b) pannaan täytäntöön sähköistä kaupankäyntiä koskevat linjaukset, jotta voidaan lisätä 
kansalaisten ja kuluttajien luottamusta heidän tehdessään ostoksia internetissä;

c) laaditaan väärennösten ja laittoman valmistuksen torjuntaa koskeva 
toimintasuunnitelma tärkeimmäksi ehkäiseväksi välineeksi, jotta voidaan varmistaa, että 
sisämarkkinoilla liikkuvat tavarat ovat turvallisia kuluttaa, asianmukaisten 
vähimmäisvaatimusten mukaisia ja laillisia;

d) kehitetään sisämarkkinoiden toimenpidepakettia koskeva tehokas viestintäpolitiikka, 
joka perustuu tarkastuksiin, joilla arvioidaan sen konkreettisia hyötyjä kansalaisille;

e) otetaan käyttöön horisontaaliseen sosiaalilausekkeeseen perustuva 
vertailuarvojärjestelmä, jolla arvioidaan kaikkien sisämarkkinatoimien merkityksellisyyttä 
niiden sosiaalisen vaikutuksen, konkreettisuuden ja toteutettavuuden perusteella;

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



PR\853322FI.doc 9/13 PE456.691v01-00

FI

PERUSTELUT

Komissio hyväksyi 11. marraskuuta 2010 tiedonantoehdotuksen eurooppalaisten 
luottamuksen palauttamiseksi sisämarkkinoihin1. Tästä sisämarkkinoiden toimenpidepaketista 
keskustellaan 28. helmikuuta 2011 saakka. Yleinen lähestymistapa, jota komissio ehdottaa, on 
jatkoa Mario Montin Euroopan komission puheenjohtajalle laatimalle raportille uudesta 
sisämarkkinastrategiasta "A new strategy for the Single Market". Sen tarkoituksena on 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaisesti lujittaa täystyöllisyyttä ja 
sosiaalista edistystä tavoittelevaa erittäin kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta sekä 
korkeatasoista ympäristönsuojelua ja ympäristön laadun parantamista siten, että 
sisämarkkinoiden keskipisteeseen asetetaan yritykset, erityisesti pk-yritykset, ja Euroopan 
kansalaiset.

Komission tiedonanto "Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – Kohti kilpailukykyistä 
sosiaalista markkinataloutta" sisältää 50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja 
kaupankäynnin parantamiseksi, ja erityisesti sen 2. luku "Euroopan kansalaiset 
sisämarkkinoiden keskiöön luottamuksen palauttamiseksi" sisältää 19 sisämarkkinoiden 
sosiaalista ulottuvuutta koskevaa aloitetta.

Grechin mietinnössä, jonka parlamentti hyväksyi toukokuussa 2010, suositeltiin 
sisämarkkinoiden elvyttämiseksi ja lujittamiseksi aidosti kokonaisvaltaista menettelytapaa, 
joka kattaisi teollisuus-, energia- ja infrastruktuuripolitiikan kaltaiset keskeiset alat. 
Komission tiedonanto Eurooppa 2020 -strategiasta on kuitenkin heikko ja epäselvä, ja siinä on 
päällekkäisyyksiä useiden uraauurtavien aloitteiden kanssa. Sisämarkkinoiden uudistamiseen 
tarvitaan enemmän johdonmukaisuutta, tehokkuutta ja parempaa hallinnointia, jotta voidaan 
tukea EU:n kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä ja lisätä kansalaisten ja kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksia. Sekä neuvoston että jäsenvaltioiden on tuettava EU:n sitoutumista 
ja kansallista vastuunottoa sisämarkkinoiden syventämiseksi ja lujittamiseksi. 

Pyrkimykset sisämarkkinoiden saavuttamiseksi ovat keskittyneet markkinoihin ja 
markkinajärjestelyihin ja vain hyvin vähän kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien 
huolenaiheisiin ja oikeuksiin, mikä voi selittää eurooppalaisten välinpitämättömyyden ja 
väsymyksen sisämarkkinoita kohtaan. Kansalaiset on sijoitettava sisämarkkinoiden 
keskipisteeseen. Tämä todetaan selvästi asiakirjan johdannossa, mutta ehdotukset tavoitteen 
toteuttamiseksi ovat liian heikkoja.

Komissio ehdottaa pakettia sisämarkkinoiden kolmen osatekijän – taloudellisen ja sosiaalisen 
osatekijän sekä hallinnon – parantamiseksi samanaikaisesti. Tämä kattava lähestymistapa on 
jäsennetty kolmeen osaan ja 50 erityiseksi ehdotukseksi, joista osa on lainsäädännöllisiä ja osa 
toimintaa koskevia:

1. Yritysten vahva, kestävä ja tasapuolinen kasvu (24 ehdotusta)
2. Euroopan kansalaiset sisämarkkinoiden keskiöön luottamuksen palauttamiseksi 
(19 ehdotusta)
3. Vuoropuhelu, kumppanuus ja arviointi – sisämarkkinoiden hyvän hallintotavan apuvälineet 
(7 ehdotusta)

                                               
1 KOM(2010)0608.
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Tämä mietintö vastaa niihin 19 ehdotukseen, jotka sisältyvät sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketin 2. lukuun, ja siinä keskitytään tarkemmin joihinkin ensisijaisiin 
kysymyksiin ja erityisesti Grechin mietinnössä sekä Montin raportissa tehtyyn työhön.

Sosiaaliset perusoikeudet

Kaikkiin sisämarkkinasäädöksiin on sisällytettävä sosiaalilauseke Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklan mukaisesti, jotta voidaan varmistaa, että laaditut 
toimintalinjat ovat todella kansalaislähtöisiä, kilpailun vääristymiä vältetään ja 
yhteenkuuluvuus taataan kunnioittaen täysimääräisesti sosiaalisia ja työntekijöiden oikeuksia.

Sosiaalilausekkeen sisällyttämisellä kaikkeen sisämarkkinalainsäädäntöön pyritään 
suojaamaan työlainsäädäntö, työolot ja työntekijöiden oikeudet. Tässä yhteydessä voidaan 
hyödyntää myönteistä yhteisön oikeutta, josta ovat esimerkkeinä palveluista sisämarkkinoilla 
annetun direktiivin 2006/123/EY 1 artiklan 6 kohta ja 1 artiklan 7 kohta sekä johdanto-osan 
14 kappale.

Komissio on sisämarkkinalainsäädäntöä kehittäessään velvollinen täyttämään sosiaalisten 
vaikutusten perinpohjaista arviointia koskevaa tavoitteen. Käytännössä työntekijöiden 
lähettämistä koskeva ehdotus edellyttää kunnianhimoisempaa lähestymistapaa, joka tähtää 
direktiivin tarkistamiseen. Direktiivin tarkistuksella olisi varmistettava taloudellisten 
vapauksien lisäksi työlainsäädäntöä ja työmarkkinasuhteita koskevien kaikkein 
edistyksellisimpien normien ja käytäntöjen suojelu sekä ammattijärjestöjä ja 
työehtosopimusneuvotteluja sekä yhteistoimintaa koskevien oikeuksien, myös lakko-
oikeuden, noudattaminen sekä sama palkka samasta työstä -periaatteen täysimääräinen 
täytäntöönpano.

Parlamentti pyysi lokakuussa 2010 talouskriisistä antamassaan päätöslauselmassa 
lainsäädäntöä ja oikeusturvaa yleistä taloudellista etua koskevista palveluista. Se, että 
komissio ei ole onnistunut vastaamaan tähän pyyntöön, on huolestuttava asia, kun pidetään 
mielessä, että Lissabonin sopimuksella otettiin käyttöön uusi oikeusperusta erityisesti tätä 
tarkoitusta varten.

Tiedonannosta ei löydy Euroopan komission puheenjohtajan lupaamaa yleishyödyllisiä 
palveluja koskevaa ehdotusta. Sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa olisi korostettava myös 
sosiaalipalveluja. Tiedonannossa viitataan säädösehdotuksiin ainoastaan 
käyttöoikeussopimusten ja julkisten hankintojen yhteydessä. 

Työmarkkinaosapuolten kuuleminen, joka tähtää teollisuuden rakennemuutosten 
ennakoimista koskevan eurooppalaisen kehyksen laatimiseen, on erittäin myönteinen asia: 
kestävä teollisuuden rakennemuutos ja työmarkkinaosapuolten kuulemista koskeva 
eurooppalainen kehys ovat ratkaisevan tärkeitä sosiaalisten sisämarkkinoiden kehittämiselle.
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Kuluttajien oikeudet

Pankkipalveluiden ja kiinnitysluottojen saatavuutta koskeva säädösehdotus on tervetullut.
Pankkien perimien maksujen ja kiinnitysluottojen todellisten kustannusten ja ehtojen 
avoimuus on olennaisen tärkeää, jotta voidaan sekä suojella kuluttajia ja sijoittajia että taata 
terveet ja vakaat rahoituslaitokset ja varmistaa samalla kansalaisten ja pienten yritysten 
luotonsaantimahdollisuudet.

Euroopan markkinoiden valvonnan lisääminen tuoteturvallisuuden varmistamiseksi korostaa 
sitä, että unionissa tarvitaan tehokas oikeudellinen kehys tuoteturvallisuusasioille. Tämä tukee 
myös yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin sekä CE-merkintäjärjestelmän 
tarkastelua uudelleen sen takaamiseksi, että kuluttajat voivat pitää CE-merkintää 
turvamerkintänä.

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus

On yhä kiireellisempää puuttua edelleen avoinna oleviin työntekijöiden vapaata liikkuvuutta 
koskeviin kysymyksiin, joista voidaan mainita esimerkkeinä ammattipätevyyden 
tunnustaminen, liikkuvien työntekijöiden eläkerahastot, muualla kuin koulun penkillä 
tapahtuva ammatillinen koulutus ja osaamispassi, Nuoret liikkeellä -kortti sekä 
lentomatkustajien (ja muiden matkustajien) oikeuksien vahvistaminen.

Komission ehdotus direktiivin tarkistamiseksi ja eläkkeitä koskevan vihreän kirjan 
laatimiseksi on niin ikään tervetullut. Siinä korostetaan riittävien eläkkeiden ja kestävän 
eläkejärjestelmän merkitystä ja katsotaan, että tähän päästään parhaiten vakaalla 
kolmikantaisella julkisista eläkkeistä, ammatillisista lisäeläkkeistä ja yksityisistä eläkkeistä 
koostuvalla järjestelmällä, jotka sijoittajien suojelemiseksi turvataan sääntelyn ja valvonnan 
avulla.

Työntekijöiden liikkuvuutta voidaan tukea yhteisellä politiikalla, joka tähtää tietoon ja 
elinikäiseen oppimiseen perustuvan inhimillisen pääoman kehittämiseen ja hyödyntämiseen ja 
sellaisten työntekijöiden palkkaamiseen, jotka kykenevät sopeutumaan muuttuviin 
tuotantomalleihin ja talouden dynamiikkaan.

Sisämarkkinoiden syventäminen eurooppalaisen lisäarvon luomiseksi

Nykyään tiedetään jo selvästi, että energian sisämarkkinat voivat antaa lisävauhtia Euroopan 
taloudelle ja kilpailukyvylle, sillä ne vähentävät ulkoista riippuvuutta ja laskevat 
energianhintoja. Energiaa koskevilla lainsäädäntö- ja muilla kuin lainsäädäntöaloitteilla olisi 
pyrittävä sekä energiantoimitusten turvaamiseen monipuolisemman energiaverkon, uusiutuvia 
energianlähteitä koskevien uusien infrastruktuurien ja koordinoidun tutkimuksen avulla että 
uusien energianlähteiden kehittämiseen. Kyseiset aloitteet olisi toteutettava sovittamalla 
tiiviisti yhteen komission, jäsenvaltioiden ja asianomaisten teollisuudenalojen toteuttamat 
toimet.

Sisämarkkinoiden aito syventäminen siten, että niistä on hyötyä kansalaisille, yrityksille ja 
Euroopan kilpailukyvylle, riippuu siitä, pystytäänkö kehittämään eurooppalaista lisäarvoa 
tuottavia aineellisia ja aineettomia infrastruktuureja koskevia hankkeita, joiden ohjauksesta ja 
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rahoituksesta vastaa EU. Euroopan komission olisi annettava asianmukaisia säädösehdotuksia 
tällä alalla.

Aikomus kehittää EU:n rahoituksen yhteisellä kehyksellä Euroopan laajuinen liikenneverkko, 
joka lisäisi kilpailukykyä ja yhdentymistä ja helpottaisi kansalaisten ja työntekijöiden 
liikkuvuutta kohtuuhintaisten palveluiden ansiosta, on tervetullut. Kaikkiin jäsenvaltioihin 
ulottuvat julkiset suurnopeusjunayhteydet sekä suunnitelmat helpottaa investointeja sen 
aineellisiin ja rahoituksellisiin infrastruktuureihin käyvät yhä kiireellisemmiksi.

Sosiaalisesti suuntautuneet yritykset

Sosiaalisen yrittäjyyden aloite, jolla pyritään kehittämään ja tukemaan sosiaaliselta kannalta 
innovatiivisten yritysten kehittämiä hankkeita sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 
yhteydessä, on erittäin kiinnostava ja innovatiivinen. Aloitteessa kiinnitetään huomiota siihen, 
miten sosiaalitalous myötävaikuttaa sisämarkkinoiden tasapainoiseen kehitykseen, kun se 
vauhdittaa kasvua ja lisää työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta.

Vastuuntuntoiseen ja vastuulliseen yritysten johtoon ja hallintoon tähtääviä toimia on 
kehitettävä edelleen. Tämä on myönteinen panos reaalitalouteen ja yhteiskuntaan. 
Kuulemisten ja niitä seuraavien lainsäädännöllisten toimenpiteiden keskipisteeseen olisi 
asetettava tärkeimmät tavoitteet, kuten moitteeton palkka- ja palkkiopolitiikka, naisten 
asianmukainen edustus hallinto- ja päätöksentekoelimissä, osakkaiden pitkäaikaisten 
sitoumusten arvostaminen, työntekijöiden kuulemisen lisääminen sekä osallistumis- ja 
osakkuusohjelmat.

Tarkistettaessa osuuskuntiin, säätiöihin sekä keskinäisiin yhtiöihin ja yhdistyksiin liittyvää 
lainsäädäntöä tai annettaessa uusia säädöksiä olisi samalla annettava erityisiä säädöksiä, joissa 
vahvistetaan kansalaisten ja työntekijöiden oikeuksista saada tietoa ja tulla kuulluiksi 
säätämällä paikallisvaltuustoista ja työpaikkaneuvostoista.

Vielä avoinna olevien kysymysten ratkaisemiseksi tarvitaan kestävää viestintästrategiaa: Mikä 
on paras tapa ottaa kansalaiset mukaan ja lisätä heidän vaikutusmahdollisuuksiaan siten, että 
parannetaan tiedonsaantimahdollisuuksia? Miten voidaan päästä lähemmäs kansalaisia, jotta 
he saisivat tietoa oikeuksistaan sisämarkkinoilla, myös yhteiskanteesta? Miten parantaa 
yhteyksiä rajojen yli? Miten nopeuttaa ammattipätevyyksien tunnustamista liikkuvuuden 
lisäämiseksi? Miten lisätä tutkimustoimintaa innovoinnin vauhdittamiseksi?

Tämä säädös annettiin samaan aikaan kuin katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 
2010 – Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen, jossa keskitytään niiden esteiden 
poistamiseen, joita kansalaiset kohtaavat matkustaessaan, opiskellessaan, mennessään 
naimisiin, jäädessään eläkkeelle, ostaessaan tai periessään omaisuutta tai äänestäessään 
toisessa jäsenvaltiossa. Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja katsaus Euroopan unionin 
kansalaisuuteen täydentävät toisiaan, sillä molemmilla pyritään poistamaan pirstoutuneisuus, 
joka vaivaa Euroopan unionia edelleen monissa kansalaisia suoraan koskettavissa 
kysymyksissä. Molempien asiakirjojen tavoitteena on luoda kansalaisten Eurooppa ja 
tehokkaasti toimivat sisämarkkinat sekä vastata sitä kautta kansalaisten ja yritysten tarpeisiin 
ja odotuksiin.
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Painopisteiden asettaminen

Yhdeksäntoista ehdotuksen joukosta on käytännön syistä poimittava painopisteet. Ne olisi 
valittava noudattaen viittä keskeistä arvoa (sosiaaliset perusoikeudet, työntekijöiden vapaa 
liikkuvuus, tavaroiden vapaa liikkuvuus, sosiaalisesti suuntautuneet yritykset ja kuluttajien 
oikeudet). Kansalaiset kaipaavat kuitenkin nopeita käytännön tuloksia. Lyötäessä lukkoon 
toiminnan painopisteitä olisi pidettävä mielessä ehdotukset, jotka voivat tuoda konkreettisia 
hyötyjä kansalaisille ja yrityksille (konkreettisuus) ja jotka voidaan saavuttaa helposti 
realistisessa aikataulussa (toteuttamiskelpoisuus).

Kaikkien toimien yhteydessä on erittäin tärkeää tarkastaa, koituuko niistä kansalaisille 
konkreettista hyötyä. Myös kyseisten toimien toteuttamisen helppoutta 
(toteuttamiskelpoisuutta) on olennaisen tärkeää arvioida vuodesta 2011 alkaen. Koska tällaisia 
välineitä ei ole, olemme kartoittaneet viisi kohtaa, jotka on toteutettava välittömästi 
vuoden 2011 aikana:

I. Parannetaan markkinavalvontaa Euroopassa, parannetaan 
peruspankkipalveluiden saatavuutta, luodaan yhtenäiset asuntoluottomarkkinat 
ja poistetaan verotuksellisia esteitä ja kaksinkertaista verotusta.

II. Pannaan nopeasti ja tehokkaasti täytäntöön sähköistä kaupankäyntiä koskevat 
linjaukset, jotta voidaan parantaa kansalaisten ja kuluttajien luottamusta heidän 
tehdessään ostoksia internetissä.

III. Laaditaan väärennösten ja laittoman valmistuksen torjuntaa koskeva 
toimintasuunnitelma tärkeimmäksi ehkäiseväksi välineeksi, jotta voidaan 
varmistaa, että sisämarkkinoilla liikkuvat tavarat ovat turvallisia kuluttaa, 
asianmukaisten vähimmäisvaatimusten mukaisia ja laillisia.

IV. Komissio ja jäsenvaltiot kehittävät sisämarkkinoiden toimenpidepaketista 
tehokkaan viestintäpolitiikan, joka perustuu tarkastuksiin, joilla arvioidaan sen 
konkreettisia hyötyjä kansalaisille.

V. Otetaan käyttöön horisontaaliseen sosiaalilausekkeeseen perustuva 
vertailuarvojärjestelmä, jolla arvioidaan kaikkien sisämarkkinatoimien 
merkityksellisyyttä niiden sosiaalisen vaikutuksen, konkreettisuuden ja 
toteutettavuuden perusteella ja jota käytetään tulevan politiikan perustana.


