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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yrityksiä ja kasvua tukevista sisämarkkinoista
(2010/2277(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: Kohti 
kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta – 50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja 
kaupankäynnin parantamiseksi" (KOM(2010)0608),

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

– ottaa huomioon professori Mario Montin 9. toukokuuta 2010 julkistaman raportin uudesta 
sisämarkkinastrategiasta,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020), 

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke –
Innovaatiounioni" (KOM(2010)0546),

– ottaa huomioon komission tiedonannon järkevästä sääntelystä Euroopan unionissa 
KOM(2010)0543,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan digitaalistrategiasta (KOM(2010)0245),

– ottaa huomioon pk-yritysten julkisten hankintojen markkinoille pääsyä EU:ssa koskevan 
kertomuksen (Evaluation of SME's access to public procurement markets in the EU)2, 

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

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

– ottaa huomioon komission tiedonannon ympäristöä säästävistä julkisista hankinnoista 
(KOM(2008)0400), 

– ottaa huomioon komission tiedonannon ""Pienet ensin" – Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite ("Small Business Act")" (KOM(2008)0394), 

– 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,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0186.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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– ottaa huomioon komission tiedonannon "Mahdollisuudet, väylät ja yhteisvastuu: 
2000-luvun Euroopan uusi sosiaalinen visio" (KOM(2007)0726),

– ottaa huomioon komission antaman selittävän tiedonannon julkisia hankintoja ja 
käyttöoikeutta koskevan yhteisön oikeuden soveltamisesta julkisen ja yksityisen sektorin 
rakenteellisiin kumppanuuksiin (C(2007)6661),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Aika kiristää tahtia: Uusi kasvua ja työllisyyttä 
edistävä kumppanuus" (KOM(2006)0030),

– ottaa huomioon neuvoston 10. joulukuuta 2010 antamat päätelmät sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketista,

– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden 
täydentämisestä sähköistä kaupankäyntiä ajatellen1,

– ottaa huomioon 18. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman julkisia hankintoja 
koskevasta viimeaikaisesta kehityksestä2,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden 
tulostaulusta3,

– ottaa huomioon 3. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman "Esikaupalliset 
hankinnat: innovoinnin edistäminen kestävien ja korkealaatuisten julkisten palvelujen 
varmistamiseksi Euroopassa"4,

– ottaa huomioon 30. marraskuuta 2006 antamansa päätöslauselman "Aika kiristää tahtia –
yrittäjyyttä ja kasvua edistävän Euroopan luominen"5

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja ... lausunnon 
(A7-0000/2010),

A. katsoo, että on palautettava luottamus sisämarkkinoihin kaikilla tasoilla ja poistettava 
yritysten liiketoiminnan aloittamista tällä hetkellä haittaavia esteitä; katsoo, että raskas 
hallinnollinen taakka vähentää uusien yrittäjien halukkuutta liiketoimintaan,

B. katsoo, että markkinoiden pirstoutuneisuus vaikuttaa kaikkiin yrityksiin, mutta 
pk-yritykset ovat erityisen alttiita siitä aiheutuville ongelmille,

C. katsoo, että sisämarkkinoiden usein mielletään toistaiseksi hyödyttäneen etupäässä 
suuryrityksiä siitä huolimatta, että pk-yritykset ovat EU:n kasvun moottori,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0320.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0173.
3 EUVL C 349E, 22.10.2010, s. 25.
4 EUVL C 67E, 18.3.2010, s.10.
5 EUVL C 316E, 22.12.2006, s. 378.
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D. katsoo, että innovoinnin puute EU:ssa on vaikuttanut keskeisenä tekijänä viime vuosien 
vähäiseen kasvuun; katsoo, että ympäristöystävällisen teknologian innovaatiot tarjoavat 
mahdollisuuden sovittaa yhteen pitkän aikavälin kasvu ja ympäristönsuojelu,

E. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi sisämarkkinoiden on 
tarjottava edellytykset älykkäälle, kestävälle ja osallistavalle kasvulle; katsoo, että 
sisämarkkinoiden tulisi tukea paremmin EU:n yritysten innovointia ja tutkimusta,

F. katsoo, että riskipääoma on tärkeä uusien innovatiivisten yritysten rahoituksen lähde; ottaa 
huomioon, että riskipääomarahastot, jotka haluavat investoida EU:n eri jäsenvaltioihin, 
kohtaavat toiminnassaan usein esteitä,

G. katsoo, että tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen ja sen laaja-alaisempi käyttö unionin 
yrityksissä on ratkaisevan tärkeää tulevan kasvun kannalta,

H. ottaa huomioon, että sähköinen kaupankäynti ja sähköiset palvelut, sähköinen hallinto 
mukaan luettuna, eivät edelleenkään ole kehittyneet riittävästi EU:n tasolla,

I. katsoo, että postialan ja postijärjestelmien ja -palvelujen yhteentoimivuuden ja yhteistyön 
edistämisellä voi olla huomattava vaikutus rajatylittävän sähköisen kaupankäynnin 
kehitykseen,

J. katsoo, että tekijänoikeuksien riittämätön sähköinen hallinta johtaa audiovisuaalialan 
tuotteiden markkinoiden pahaan pirstoutumiseen, joka on EU:n liiketoiminnalle 
haitallista; katsoo, että sekä yritykset että kuluttajat hyötyisivät audiovisuaalialan 
tuotteiden todellisten sisämarkkinoiden luomisesta, 

K. katsoo, että väärentäminen ja piratismi vähentävät yritysten luottamusta sähköiseen 
kaupankäyntiin ja lisäävät teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien säännösten hajanaisuutta, 
mikä tukahduttaa innovointia sisämarkkinoilla,

L. katsoo, että verosäännökset, kuten yritysverotus ja arvonlisäveron 
raportointivelvollisuudet, aiheuttavat huomattavia esteitä rajatylittävälle liiketoiminnalle; 
katsoo, että nämä esteet voidaan poistaa verokantoja yhdenmukaistamatta;

M. ottaa huomioon, että rajatylittävien hankintojen osuus koko julkisten hankintojen 
markkinoista on vähäinen, vaikka se tarjoaisi mahdollisuuksia EU:n yrityksille; katsoo, 
että pk-yritysten mahdollisuudet päästä julkisten hankintojen markkinoille ovat edelleen 
rajalliset,

N. katsoo, että palvelut vastaavat huomattavasta osasta talouskasvuamme; katsoo, että 
palvelujen sisämarkkinat ovat yhä kehittymättömät, mikä johtuu palveludirektiivin 
puutteista ja myöhäisestä täytäntöönpanosta,

Johdanto

1. panee tyytyväisenä merkille komission tiedonannon sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketista ja erityisesti sen ensimmäisen luvun "Yritysten vahva, kestävä ja 
tasapuolinen kasvu";
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2. korostaa sisämarkkinoiden merkitystä EU:n yritysten kilpailukyvylle ja Euroopan 
talouksien kasvulle ja panee tyytyväisenä merkille tiedonannossa noudatetun 
kokonaisvaltaisen toimintamallin;

I. Painopisteala 1: Innovatiiviset sisämarkkinat

3. tukee voimakkaasti Euroopan unionin patentin ja yhtenäisen 
patenttioikeudenkäyntijärjestelmän luomista, jotta sisämarkkinoista tulisi innovointia 
edistävä toimintaympäristö; painottaa, että monikielisten patenttien kustannustaakka 
haittaisi innovointia sisämarkkinoilla;

4. kannattaa EU:n joukkovelkakirjalainojen käyttöönottoa, jolla tuettaisiin pitkän aikavälin 
innovointia sisämarkkinoilla;

5. kehottaa komissiota tukemaan rajatylittäviä investointeja ja laatimaan 
lainsäädäntökehyksen, jonka avulla riskipääomarahastoihin voidaan investoida vapaasti 
sisämarkkinoilla alkuperäjäsenvaltiosta riippumatta;

6. tunnustaa julkisten hankintojen ja etenkin esikaupallisten hankintojen merkityksen ja 
tehtävän innovoinnin lisäämisessä sisämarkkinoilla; kannustaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään esikaupallisia hankintoja ratkaisevan alkusysäyksen antamiseksi uusille 
innovatiivisten ja ympäristöystävällisten teknologioiden markkinoille siten, että samalla 
parannetaan julkisten palvelujen laatua ja tehokkuutta; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tiedottamaan paremmin viranomaisille olemassa olevista mahdollisuuksista 
esikaupallisiin hankintoihin; kehottaa komissiota tutkimaan, miten rajatylittäviä yhteisiä 
hankintoja voidaan helpottaa; 

7. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään ponnistelujaan innovointiresurssien yhdistämiseksi 
luomalla innovointikeskittymiä ja helpottamalla pk-yritysten osallistumista EU:n 
tutkimusohjelmiin;

II. Painopisteala 2: Digitaaliset sisämarkkinat

8. ilmaisee tyytyväisyytensä komission ehdotukseen tarkistaa sähköisiä allekirjoituksia 
koskevaa direktiiviä; painottaa, että sähköinen tunnistaminen ja varmentaminen olisi 
otettava käyttöön koko EU:ssa;

9. kehottaa komissiota ryhtymään tarvittaviin toimiin yritysten luottamuksen lisäämiseksi 
sähköiseen kaupankäyntiin yhdenmukaistamalla mahdollisuuksien mukaan 
sopimuslainsäädäntöä ja helpottamalla rajatylittävää velanperintää;

10. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön kolmannen 
postipalveludirektiivin (2008/6/EY), jotta helpotetaan verkossa tehtävien hankintojen 
tehokasta jakelua ja seurantaa;

11. korostaa, että on tarpeen luoda audiovisuaalihyödykkeiden verkkokaupan sisämarkkinat 
siten, että tehostetaan tekijänoikeuksien sähköistä hallintaa varmistaen samalla, että 
oikeudenhaltijat saavat riittävät korvaukset luovasta työstään; 
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12. huomauttaa, että on tehostettava verkkopiratismin torjuntaa kohtuullisella tavalla ja 
julkisella tuella siten, että hyödynnetään kaikkea saatavilla olevaa teknologiaa mutta 
kunnioitetaan perusoikeuksia;

III.Painopisteala 3: Yritysten kannalta suotuisat sisämarkkinat 

13. kehottaa komissiota parantamaan pk-yritysten mahdollisuuksia päästä 
pääomamarkkinoille tiedottamalla tähänastista paremmin EU:n eri 
rahoitusmahdollisuuksista, kuten kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman, Euroopan 
investointipankin ja Euroopan investointirahaston tarjoamista mahdollisuuksista, ja 
helpottamalla ja nopeuttamalla rahoitusmenettelyjä ja vähentämällä byrokratiaa;

14. korostaa, että on tärkeää poistaa rajatylittävää toimintaa haittaavia veroesteitä; katsoo, että 
tarvitaan selkeämpi alv-kehys ja yritysten raportointivelvollisuudet, jotta vähennetään 
mukautuskustannuksia ja parannetaan EU:n yritysten kilpailukykyä; 

15. korostaa, että yhteinen konsolidoitu yritysveropohja lisäisi yritysverokantojen avoimuutta 
ja vertailtavuutta, mikä poistaisi rajatylittävää toimintaa haittaavia esteitä;

16. kehottaa komissiota tehostamaan julkisia hankintamenettelyjä ja kannustamaan EU:n 
yrityksiä osallistumaan rajatylittäviin julkisiin hankintoihin; painottaa, että pk-yritysten 
osallistumista sopimuksentekomenettelyihin olisi helpotettava edelleen; 

IV. Painopisteala 4: Palvelujen sisämarkkinat

17. korostaa, että palveludirektiivi on pantava asianmukaisesti täytäntöön ja on tarjottava 
mahdollisuus saattaa menettelyt päätökseen sähköisesti, mikä vähentäisi tuntuvasti 
yritysten toimintakustannuksia; kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota 
verkkopalvelujen sisämarkkinoiden kehittämiseen;

18. kehottaa komissiota kannustamaan yrityspalvelusektorin kehittämiseen ja ryhtymään 
tarvittaviin sääntelytoimiin, jotta pk-yrityksiä suojeltaisiin suurempien yritysten 
sopimattomilta kaupallisilta menettelyiltä vähittäiskaupassa;

19. pyytää komissiota ehdottamaan palveluhankintoja koskevaa lainsäädäntökehystä, jolla 
varmistettaisiin avoimuus, tarjoajien tehokas oikeudellinen suoja ja oikeusvarmuus;

20. painottaa, että on tärkeää panna asianmukaisesti täytäntöön ammattipätevyyden 
tunnustamista koskeva direktiivi; kehottaa komissiota ehdottamaan toimenpiteitä koko 
EU:n laajuisten ammattikorttien käyttöönottamiseksi mahdollisuuksien mukaan;

21. panee tyytyväisenä merkille komission aikomuksen ehdottaa standardointia koskevan 
sääntelykehyksen muuttamista siten, että se kattaa myös palvelut;

22. korostaa sisämarkkinoiden ulkoisen ulottuvuuden merkitystä, etenkin kun on kyse 
sääntely-yhteistyöstä tärkeimpien kauppakumppanien kanssa, jonka avulla on tarkoitus 
edistää sääntelyn lähentämistä, kolmansien maiden järjestelmien vastaavuutta ja 
kansainvälisten standardien laajempaa käyttöönottoa;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
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PERUSTELUT

Komissio antoi lokakuussa 2010 tiedonannon sisämarkkinoiden toimenpidepaketista 
sisämarkkinoiden uudelleenkäynnistämiseksi. Tiedonannon ensimmäisessä osassa komissio 
ehdottaa toimenpiteitä yritysten vahvempaa, kestävää ja tasapuolista kasvua varten.

Euroopasta on tullut maailman laajin talous. Sisämarkkinat ovat sekä yritysten että kuluttajien 
kulmakivi, mutta ne voivat tarjota lisää kasvua ja työpaikkoja, ja niiden tarjoamia 
mahdollisuuksia ei ole vielä täysin hyödynnetty. Olisi kiinnitettävä riittävästi huomiota pk-
yrityksiin, koska niitä voidaan parhaiten kehittää edelleen ja ne voivat tarjota eniten uusia 
työpaikkoja. Sen vuoksi on erittäin tärkeää kannustaa kestävään talouskasvuun.

Itse sisämarkkinat ja niillä toimivat yritykset ovat ratkaisevassa asemassa EU:n talouksien 
tulevan kasvun kannalta. Tässä mietintöluonnoksessa esitellään tärkeimmät toimenpiteet, 
joihin olisi ryhdyttävä sellaisten sisämarkkinoiden lujittamiseksi, jotka vastaavat paremmin 
EU:n yritysten tarpeita ja lisäävät kasvua aiempaa tehokkaammin. Esittelijän prioriteetit on 
jaoteltu neljään ryhmään ja niillä pyritään muuntamaan sisämarkkinat innovatiiviseksi, 
yrityksiä tukevaksi ympäristöksi, joka perustuu digitaalitalouteen ja jossa palvelujen vapaa 
liikkuvuus toteutuu tehokkaasti.

Hyvin toimivat palvelujen sisämarkkinat voivat edistää merkittävällä tavalla kasvua ja siten 
taloutemme elpymistä. Vain kestävän kasvun avulla voidaan taata kestävien työpaikkojen 
luominen. Olisi ryhdyttävä lisätoimiin, jotta varmistetaan palveludirektiivin (kiinnittäen 
erityishuomiota sähköisiin palveluihin) sekä ammattipätevyyden tunnustamista koskevan 
direktiivin asianmukainen täytäntöönpano. Lisäksi koko EU:n laajuisten ammattikorttien 
käyttöönotto mahdollisuuksien mukaan on aloite, jota olisi analysoitava tarkemmin, kun 
otetaan huomioon, että tällaiset kortit tarjoaisivat mahdollisuuden parantaa EU:n kansalaisten 
vapaata liikkuvuutta ja yksinkertaistaa EU:n yritysten työhönottomenettelyjä.

Muita tämän alan tärkeitä toimenpiteitä olisivat palveluhankintoja koskevan riittävän 
lainsäädäntökehyksen laatiminen ja sen varmistaminen, että standardointia koskeva 
sääntelykehys kattaa myös palvelut.

Kilpailukykynsä parantamiseksi ja kasvun edistämiseksi EU:n tarvitsee digitaaliset 
sisämarkkinat. Se on tarpeen myös siksi, että näin EU saa kiinni ne maailman maat, jotka ovat 
kehittyneet EU:ta nopeammin kohti digitaalitaloutta. 

Verkkokaupan avulla voidaan lisätä merkittävästi rajatylittävää kauppaa. Komission olisi 
selvennettävä edelleen verkkokauppaa koskevaa lainsäädäntökehystä ja poistettava 
kansallisten säännösten erot, jotka haittaavat verkkokauppaa. Olisi edistettävä verkkokauppaa 
ja parannettava niin kuluttajien kuin yritystenkin siihen tuntemaa luottamusta, koska ne eivät 
aina ole valmiita hyödyntämään verkkokauppaa. Näin ollen on tärkeää yhdenmukaistaa 
mahdollisuuksien mukaan yrityslainsäädäntöä ja helpottaa rajatylittävää velanperintää. 

Sähköisen hallinnon palveluja olisi kehitettävä edelleen, koska yritykset voisivat siten 
vähentää toimintakustannuksiaan hyödyntämällä sähköisiä palveluja ollessaan yhteydessä 
viranomaisiin, mikä vaikuttaisi huomattavasti niiden kilpailukykyyn. Sen vuoksi ehdotus 
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varmistaa sähköinen tunnistaminen ja varmentaminen sekä tarkistaa sähköisiä allekirjoituksia 
koskevaa direktiiviä on äärimmäisen tärkeä.

Kaikkien yritysten tulisi hyötyä sisämarkkinoista, mutta erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
pk-yrityksiin, koska tämän kokoluokan yritysten on yhä vaikeampaa hyödyntää 
täysimääräisesti sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Pk-yritykset ovat EU:n kasvun 
moottori ja tarjoavat suuren osan työpaikoistamme. Niiden on kuitenkin erittäin hankalaa 
laajentaa toimintaansa ja innovoida, mikä johtuu niiden vaikeuksista saada rahoitusta 
tällaisille hankkeille. Niiden dynaamisuutta haittaa myös hallinnollinen taakka, jota on 
kevennettävä. On käsiteltävä pk-yritysten ongelmaa s a a d a  itselleen rahoitusta 
pääomamarkkinoilla, ja komissio painottaakin perustellusti tätä kysymystä. 

EU:n olisi myös ryhdyttävä merkittäviin toimiin parantaakseen pk-yritysten näkyvyyttä 
investoijille. Olisi myös parannettava pk-yritysten tiedonsaantia ja niille tiedottamista. Pk-
yritysten tulisi olla tietoisia sisämarkkinoiden mahdollisuuksista ja etenkin EU:n itse 
tarjoamista rahoitusvälineistä. Olisi lisäksi helpotettava innovointia pk-yrityksissä ja 
parannettava niiden valmiuksia osallistua tutkimusohjelmiin. 

Innovointia olisi tuettava pk-yritysten ohella kaikissa muissakin yrityksissä. Näin ollen 
komission ehdotus yksityisen sektorin liikkeelle laskemien joukkovelkakirjalainojen 
käyttöönotosta on erittäin tärkeä varojen keräämiseksi. Komission olisi varmistettava, että 
näiden uusien rahoitusvälineiden käyttöä varten laadittavat menettelyt soveltuvat myös 
pk-yrityksille. 

Lisäksi eurooppalaisten yritysten innovointikapasiteetin parantamiseksi EU tarvitsee 
riskipääomaa koskevan tehokkaan lainsäädäntökehyksen, koska riskipääoma on olennainen 
rahoituslähde erityisesti perustamisvaiheessa oleville innovatiivisille yrityksille, jotka 
tuottavat suurta lisäarvoa. Sen vuoksi on ratkaisevan tärkeää laatia lainsäädäntökehys, jonka 
avulla riskipääomarahastot voivat investoida mihin tahansa jäsenvaltioon. EU ei kykene 
panostamaan innovatiivisille aloille, jos ei ryhdytä lisätoimiin sen varmistamiseksi, että 
sisämarkkinat toimivat myös riskipääomamarkkinoina.

Mietinnössä käsitellään myös rajatylittäviä hankintoja, jotka kiinnostavat suuresti sekä EU:n 
yrityksiä että viranomaisia. Julkisten hankintojen osuus EU:n BKT:sta on 17 prosenttia 
toimitusten, urakoiden ja palvelujen osalta vuosittain. Näinä taloudellisesti vaikeina aikoina 
on hyvin tärkeää varmistaa, että nämä varat käytetään mahdollisimman kustannustehokkaasti.

EU:n jäsenvaltioiden olisi keskityttävä kannustamaan innovatiivisten ja 
ympäristöystävällisten tuotteiden ja palvelujen julkisiin hankintoihin. Rajatylittävien julkisten 
hankintojen osuus kaikista julkisista hankinnoista vuonna 2009 oli vain noin 1,5 prosenttia.
Sisämarkkinoiden kaikista huomattavista saavutuksista huolimatta on edelleen mahdollista 
lisätä sähköistä hankintaa ja Internetin käyttöä rajatylittävien hankintojen lisäämiseksi. Olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota esikaupallisiin hankintoihin ja yhteisiin hankintoihin.

Pk-yritysten osuus raja-arvot ylittävistä julkisista hankinnoista on 18 prosenttia pienempi kuin 
niiden kokonaisvaikutus talouteen. Mikroyritykset ja pienyritykset ovat todellista rooliaan 
huomattavasti jäljessä reaalitaloudessa. Parempi tiedonsaanti ja rajallisten teknisten ja 
rahoituksellisten valmiuksien korjaaminen voisivat tehostaa huomattavasti tilaajien ja 
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mahdollisten toimittajien välistä tietojenvaihtoa. 

Vielä mainittakoon verotukselliset toimenpiteet, jotka nekin ovat erittäin tärkeitä. 
Veropolitiikkojen koordinointi ja yhteisen konsolidoidun yritysveropohjan käyttöönotto tekisi 
sisämarkkinoista eurooppalaisille yrityksille suotuisamman toimintaympäristön. Sen etuna 
olisi EU:n yritysten kannalta avoimempi toiminta ja jäsenvaltioiden soveltamien 
yritysverokantojen vertailun helpottuminen.

Tämä ei kuitenkaan ole ainoa este, joka haittaa yritysten toimintaa yli kansallisten rajojen. 
Esittelijä kannattaa uutta alv-strategiaa, jolla selvennetään ja mukautetaan alv-kehys 
Euroopan talouksien uusiin tilanteisiin siten, että parannettaisiin EU:n yritysten kilpailukykyä. 
Olisi kiinnitettävä myös erityistä huomiota raportointivelvollisuuksia koskeviin sääntöihin, 
koska ne ovat yrityksille usein huomattava taakka ja haittaavat rajatylittävää toimintaa.


