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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

hallintotavasta ja kumppanuudesta sisämarkkinoilla
(2010/2289(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – Kohti 
kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta: 50 ehdotusta yhteistyön, yritystoiminnan 
ja vuorovaikutuksen parantamiseksi" (KOM(2010)0608),

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

– 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),

– ottaa huomioon 4. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman yhtenäismarkkinoita 
koskevasta katsauksesta1 sekä komission valmisteluasiakirjan "The Single Market 
review: one year on" (SEC(2008)3064),

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

– ottaa huomioon komission 27. vuosikertomuksen Euroopan unionin oikeuden 
soveltamisen valvonnasta ja siihen liittyvän komission valmisteluasiakirjan "Situation in 
the different sectors" (SEC(2010)1143),

– ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2009 annetun komission suosituksen sisämarkkinoiden 
toiminnan parannustoimista (C(2009)4728),

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

– ottaa huomioon professori Mario Montin komissiolle laatiman raportin 
yhtenäismarkkinoiden elvyttämisestä,

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman kuluttajille ja 
kansalaisille tarkoitettujen yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta2,

– ottaa huomioon sisämarkkinoiden tulostaulun nro 21 (2010) sekä sisämarkkinoiden 
tulostaulusta 9. maaliskuuta 20103 ja 23. syyskuuta 20084 antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Tulosten Eurooppa – yhteisön lainsäädännön 
soveltaminen" (KOM(2007)0502),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258–260 artiklan,
– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 10 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,
                                               
1 EUVL C 187E, 27.7.2008, s. 80. 
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0186.
3 EUVL C 349E, 22.12.2010, s. 25.
4 EUVL C 8E, 14.1.2010, s. 7.
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– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä 
oikeudellisten asioiden valiokunnan ja … valiokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

A. katsoo, että sisämarkkinoiden käynnistäminen uudelleen edellyttää kaikkien EU:n 
toimielinten, jäsenvaltioiden ja sidosryhmien aktiivista tukea,

B. ottaa huomioon, että sisämarkkinasääntöjen ja sisämarkkinoiden kansalaisille ja 
yrityksille käytännössä tarjoaman hyödyn välillä on edelleen huomattava kuilu,

C. ottaa huomioon, että EU:n sisämarkkinalainsäädännöstä on panematta täytäntöön 
keskimäärin 1,7 prosenttia, kun otetaan huomioon tapaukset, joissa määräaika, joka on 
asetettu direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamiselle, ylittyy ja joissa 
komissio on aloittanut määräysten rikkomisesta johtuvan menettelyn,

I. Johdanto

1. panee tyytyväisenä merkille sisämarkkinoiden toimenpidepakettia käsittelevän 
komission tiedonannon ja etenkin sen kolmannen luvun;

2. kehottaa komissiota ja neuvostoa vahvistamaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa 
sisämarkkinoiden käynnistämiseksi uudelleen ja ottamaan sisämarkkinoita koskevat 
prioriteetit osaksi kaikkia niitä politiikanaloja, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä 
sisämarkkinoiden saavuttamiseksi, josta hyötyvät Euroopan kansalaiset, kuluttajat ja 
yritykset;

3. katsoo, että Euroopan talouden hallinnan kohentaminen, Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpano ja sisämarkkinoiden käynnistäminen uudelleen ovat kaikki tärkeitä 
Euroopan talouden elvyttämiseksi;

II. Poliittisen johtajuuden ja kumppanuuden lujittaminen

4. on vakuuttunut siitä, että yksi sisämarkkinoiden uudelleen käynnistämisen keskeisistä 
haasteista on poliittisen johtajuuden, sitoutumisen ja koordinoinnin varmistaminen; 
katsoo, että laaja-alainen huipputason poliittinen ohjaus on keskeisen tärkeää 
sisämarkkinoiden käynnistämisessä uudelleen;

5. kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia ottamaan oman vastuunsa sisämarkkinoiden 
käynnistämisestä uudelleen; panee tyytyväisenä merkille jäsenvaltioiden aloitteet sen 
optimoimiseksi, miten ne käsittelevät sisämarkkinadirektiivejä, koordinoinnin 
parantamiseksi, kannustinrakenteiden luomiseksi ja osaksi kansallista lainsäädäntöä 
saattamisen poliittisen merkityksen lisäämiseksi;

6. panee merkille, että sisämarkkinasääntöjä täytäntöönpanevat usein paikalliset ja 
alueelliset viranomaiset; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään edelleen ja 
laajentamaan kumppanuutta paikallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa 
koheesiopolitiikasta sisämarkkinapolitiikkaan;

7. korostaa kansallisten parlamenttien kasvanutta roolia Euroopan unionin lainsäädännön 
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hyväksyntäprosessissa Lissabonin sopimuksen nojalla; kannustaa kansallisia 
parlamentteja sitoutumaan sisämarkkinasääntöihin kaikissa lainsäädäntävaiheissa ja 
osallistumaan yhteisiin toimiin Euroopan parlamentin kanssa; 

8. panee tyytyväisenä merkille komission aikomuksen lisätä kuulemisia ja vuoropuhelua 
kansalaisyhteiskunnan kanssa;

III. Sisämarkkinoiden sääntely

9. katsoo, että sisämarkkinoiden yleinen tehokkuus ja legitiimiys kärsii 
sisämarkkinahallinnon monimutkaisuuden takia;

10. katsoo, että asetusten käyttö direktiivien sijaan myötävaikuttaisi selkeämmän sääntely-
ympäristön syntyyn ja vähentäisi täytäntöönpanoon liittyviä kustannuksia; kehottaa 
komissiota kehittämään sellaisen kohdennetumman lähestymistavan 
lainsäädäntävälineiden valintaan, joka perustuu täytäntöönpantavien säännösten 
oikeudellisiin ja asiasisältöön liittyviin ominaisuuksiin;

11. katsoo, että vastaavuustaulukot ovat välttämättömiä sen varmistamiseksi, että 
sisämarkkinasääntöjä sovelletaan asianmukaisesti;

IV. Hallinnollinen koordinointi sekä tiedotus- ja ongelmanratkaisumekanismit

12. tukee sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa tehtyjä ehdotuksia, joilla pyritään 
kehittämään jäsenvaltioiden välille enemmän hallinnollista yhteistyötä, mukaan luettuna 
sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän laajentaminen muille lainsäädännön 
alueille; 

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita koordinoimaan lukuisia tiedotukseen ja 
ongelmienratkaisuun tarkoitettuja keskitettyjä palvelupisteitä ja tarpeen mukaan 
yhdistämään ne;

14. kannustaa jäsenvaltioita kehittämään keskitetyistä yhteyspisteistä palveludirektiivin 
mukaisesti todellisia yhden luukun palvelupisteitä, joista yritykset voivat helposti saada 
kaikki toimintaansa tarvittavat tiedot, mukaan lukien tiedot sovellettavasta 
verojärjestelmästä;

V. Täytäntöönpanon valvonta

15. katsoo, että määräysten rikkomisesta johtuva menettely pysyy keskeisenä välineenä 
sisämarkkinoiden toiminnan varmistamisessa; 

16. kehottaa komissiota vastustamaan kaikkea poliittista sekaantumista ja aloittamaan 
rikkomismenettelyn välittömästi, jos ongelmanratkaisumekanismit epäonnistuvat 
menettelyn aloittamista edeltävässä vaiheessa;
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17. panee merkille, että tuomioistuimen viimeaikainen oikeuskäytäntö avaa komissiolle 
uusia mahdollisuuksia hoitaa asia, jos jäsenvaltiot rikkovat sisämarkkinasääntöjä 
yleisesti tai rakenteellisesti;

18. kehottaa komissiota hyödyntämään täysimääräisesti kaikki SEUT:n 260 artiklan 
mukanaan tuomat muutokset, joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa 
taloudellisten seuraamusten määräämistä rikkomismenettelyn yhteydessä;

19. pitää valitettavana, että liiat monet rikkomismenettelyt kestävät pitkään ennen kuin ne 
saadaan päätökseen tai ennen kuin ne saatetaan tuomioistuimeen;

20. tukee komission aloitteita kehittää vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä EU:ssa;

VI. Seuranta, arviointi ja modernisointi

21 tukee kohdennettua ja näyttöön perustuvaa lähestymistapaa markkinoiden seurantaan ja 
arviointiin; kehottaa komissiota jatkamaan markkinoiden seurantavälineidensä 
kehittämistä parantamalla metodologiaa, indikaattoreita ja tietojen keräämistä 
noudattaen samalla käytännöllisyyden ja kustannustehokkuuden periaatteita;

22. korostaa, että palveludirektiivin mukanaan tuoma keskinäinen arviointi on 
innovatiivinen tapa käyttää vertaispainetta täytäntöönpanon laadun parantamiseksi; 
tukee keskinäisen arvioinnin käyttöä asianmukaisissa tapauksissa muilla aloilla, kuten 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla;

23. kannustaa jäsenvaltioita tarkistamaan säännöllisesti kansalliset säännöt ja menettelyt, 
joilla on vaikutusta palveluiden ja tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen, jotta kansallisia 
sääntöjä voidaan yksinkertaistaa ja modernisoida sekä päällekkäisyyksiä voidaan 
poistaa;

VII. Keskeiset toimet hallintotavan ja kumppanuuden vahvistamiseksi

24. ehdottaa, että neuvoston puheenjohtajalle olisi annettava valtuudet koordinoida ja valvoa 
sisämarkkinoiden uudelleen käynnistämistä kiinteässä yhteistyössä komission 
puheenjohtajan kanssa;

25. pyytää, että Eurooppa-neuvoston kevätkokouksessa käsitellään ainoastaan 
sisämarkkinoiden tilan arviointia, johon liitetään seurantaprosessi, jonka avulla 
väliaikatavoitteiden täyttymistä voidaan arvioida; suosittaa, että kilpailukykyneuvosto 
ottaa enemmän vastuuta sisämarkkina-asioiden tarkastelemiseksi kaikkien 
sisämarkkinapolitiikkojen aloilla;

26. kehottaa jäsenvaltioita esittämään kaikkien sisämarkkinadirektiivien vastaavuustaulukot 
ja saattamaan ne kansalaisten saataville;

27. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota vähentämään sisämarkkinadirektiivien
täytäntöönpanoa koskevat laiminlyönnit 0,5 prosenttiin vuoteen 2012 mennessä, mukaan 
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lukien sekä täytäntöönpanemattomat että väärin täytäntöönpannut säännökset;

28. kehottaa komissiota asettamaan tavoitteeksi 12 kuukautta, kun ajatellaan keskimääräistä 
enimmäisaikaa rikkomistapausten oikeuskäsittelylle aina tapauksen aloittamisesta asian 
saattamiseen tuomioistuimeen;

29. kehottaa komissiota ehdottamaan tiettyä määräaikatavoitetta sille, että jäsenvaltiot 
noudattavat tuomioistuimen päätöksiä;

30. kehottaa komissiota valmistelemaan vuoden 2011 mennessä raportin jäsenvaltioiden 
nykyisten parhaiden käytäntöjen tehokkuudesta käyttäen perustana 29. kesäkuuta 2009 
antamaansa suositusta sisämarkkinoiden toiminnan parannustoimista;

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

Poliittisen johtajuuden ja kumppanuuden lujittaminen

Esittelijä katsoo, että yksi sisämarkkinoiden uudelleen käynnistämisen keskeisistä haasteista 
on poliittisen johtajuuden, sitoutumisen ja koordinoinnin varmistaminen. Annetut 
50 ehdotusta sisämarkkinoiden käynnistämiseksi uudelleen kattavat monia aiheita, jotka 
ratkaisevasti sisältävät monien komission jäsenten toimivaltuuksia ja koskettavat monien 
Euroopan parlamentin valiokuntien toimivaltaa. Neuvostossa sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti on lisäksi jaettu neuvoston eri kokoonpanoille, joiden rooli ja tehokkuus 
vaihtelevat huomattavasti. Kansalliset elimet ovat myös erilaisia, kun ajatellaan miten ne 
konfiguroitu ja millainen organisatorinen kulttuuri niiden taustalla on.

Esittelijä katsoo, että kilpailukykyneuvoston roolin vahvistaminen, kuten neuvoston 
10. joulukuuta 2010 antamissa sisämarkkinoiden toimenpidepakettia koskevissa päätelmissä 
ehdotettiin, on tarpeen muttei kuitenkaan riittävä edellytys poliittisen johtajuuden, 
sitoutumisen ja koordinoinnin varmistamiseksi.

Esittelijä katsoo, että huipputason poliittinen ohjaus on keskeisen tärkeää sisämarkkinoiden 
käynnistämisessä uudelleen. Hän ehdottaakin, että neuvoston puheenjohtajalle olisi annettava 
valtuudet koordinoida ja valvoa sisämarkkinoiden uudelleen käynnistämistä kiinteässä 
yhteistyössä komission puheenjohtajan kanssa. Eurooppa-neuvoston kevätkokous olisi 
omistettava sisämarkkinoiden tilan arviointiin, johon liitetään seurantaprosessi, jonka avulla 
väliaikatavoitteiden täyttymistä voidaan arvioida. Esittelijä panee tässä yhteydessä merkille, 
että puheenjohtajavaltio Unkari on jo suunnitellut alakohtaisen Eurooppa-neuvoston pitämistä 
helmikuussa 20111.

Esittelijä on vakuuttunut siitä, että myös jäsenvaltioiden tuki ja sitoutuminen on keskeisen 
tärkeää sisämarkkinoiden käynnistämisessä uudelleen. Hän antaa tunnustusta jäsenvaltioille 
ponnisteluista parantaa sisämarkkinasääntöjen saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 
täytäntöönpanoa. Tällaisia parhaita käytäntöjä ovat muun muassa täytäntöönpanojärjestelmien 
määräajoittain tehtävät arvioinnit, yhteyspistejärjestelmän luominen eri ministeriöihin sekä 
varoitusjärjestelmien luominen täytäntöönpanon määräajan lähestymisen merkiksi.

Esittelijä panee merkille, että jäsenvaltioissa voidaan toteuttaa erilaisia toimia ennen 
direktiivin julkaisemista, jotta helpotetaan saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä 
täytäntöönpanoa. Näitä ovat muun muassa täytäntöönpanosuunnitelman laatiminen heti, kun 
aiheesta on poliittinen sopimus, toimivaltuuksia yksilöinti ennaltaehkäisevästi ja/tai 
lainsäädännöllisen vaikutuksen arviointi, säännöllinen tietojen antaminen neuvotteluista 
vastaavien osastojen sekä täytäntöönpanoon osallistuvien välillä, sekä parlamentaarinen 
osallistuminen uutta EU-lainsäädäntöä koskevien neuvottelujen varhaisessa vaiheessa, mikä 
vaikuttaisi helpottavan täytäntöönpanoa, kun lainsäädäntö on hyväksytty.

                                               
1 Puheenjohtajavaltio Unkari aikoo järjestää Eurooppa-neuvoston kokouksen EU:n energiapolitiikasta.
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Esittelijä katsoo myös, että jäsenvaltioiden olisi vahvistettava omat prioriteettinsa ja laadittava 
oma asialistansa sisämarkkinoiden prioriteettien mukaisesti, jotta ne voivat todella ottaa oman 
vastuunsa sisämarkkinoista.

Esittelijä katsoo, että komission ehdottamaa kumppanuuteen perustuvaa lähestymistapaa on 
vahvistettava kahdella tavalla.

Ensinnäkin hän katsoo, että kumppanuutta paikallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa on 
laajennettava koheesiopolitiikasta sisämarkkinapolitiikkoihin. Usein juuri alueellisen tai 
paikallisen tason viranomaiset panevat sisämarkkinasäännöt täytäntöön jäsenvaltioissa. 
Palveludirektiivin täytäntöönpanosta saadut kokemukset ovat selvästi osoittaneet, että 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten mukanaolo voi olla erittäin tärkeää sen 
varmistamiseksi, että sisämarkkinalainsäädäntö on täytäntöönpantu ja sitä sovelletaan 
asianmukaisesti.

Esittelijä panee merkille, että eräät jäsenvaltiot ovat jo ryhtyneet erityistoimiin kehittääkseen 
kumppanuutta paikallis- ja aluetason toimijoiden kanssa muun muassa luomalla erityisiä 
verkostoja, esimerkiksi julkisten hankintojen tai markkinaseurannan aloilla, joissa on mukana 
alueellisia ja paikallisia viranomaisia.

Toisekseen esittelijä katsoo, että sisämarkkinoiden hallintotavassa olisi lisättävä vuoropuhelua 
ja kumppanuutta ottamalla kansalliset parlamentit enemmän mukaan. Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo on avannut kansallisille parlamenteille uusia mahdollisuuksia sitoutua 
sisämarkkinasääntöihin kaikissa lainsäädäntävaiheissa ja osallistua yhteisiin toimiin Euroopan 
parlamentin kanssa. Esittelijä panee merkille, että kansallisten parlamenttien mukanaolo 
aikaisessa vaiheessa keskusteltaessa direktiiviehdotuksista EU-tasolla voisi nopeuttaa 
myöhempien täytäntöönpanotoimien hyväksymistä jäsenvaltioissa. Jatkuva tietojen vaihto 
kansallisten parlamenttien kanssa osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamista koskevissa 
asioissa voisi myös helpottaa täytäntöönpanoprosessia.

Sisämarkkinoiden sääntely

Esittelijä katsoo, että sisämarkkinoiden hallintotaparakenteet ja -menettelyt ovat liian 
monimutkaisia. Tämä vaikeuttaa vastuukysymyksiä ja heikentää sisämarkkinoiden yleistä 
tehokkuutta ja legitiimiyttä. Esittelijä katsoo, että sisämarkkinoiden hallintotavan 
jatkokehittelyssä olisi pantava enemmän painoa avoimuuden ja vastuullisuuden periaatteille.

Esittelijä katsoo, että kohdennetumpi lähestymistapa lainsäädäntävälineiden valintaan, joka 
perustuu säännösten oikeudellisiin ja asiasisältöön liittyviin ominaisuuksiin, myötävaikuttaisi 
sääntely-ympäristön selkeyteen ja vähentäisi täytäntöönpanoon liittyviä kuluja.

Esittelijä korostaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
jäsenvaltiot ovat velvollisia auttamaan komissiota sen tehtävän täyttämisessä eli sen 
varmistamisessa, että perussopimusten määräyksiä ja toimielinten niiden nojalla toteuttamia 
toimenpiteitä noudatetaan. Näin ollen jäsenvaltioiden pitäisi toimittaa komissiolle selkeitä ja 
tarkkoja tietoja direktiivien täytäntöönpanosta.
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Esittelijä katsoo, että jäsenvaltioiden pitäisi esittää kaikkien sisämarkkinadirektiivien osalta 
vastaavuustaulukot, joissa luetellaan ne jäsenvaltioiden säännökset, joilla direktiivien 
velvoitteet saatetaan osaksi kansallista oikeusjärjestelmää, ja saattaa ne kansalaisten saataville 
(sisämarkkinoiden toimenpide-ehdotus nro 47).

Hallinnollinen koordinointi ja ongelmanratkaisumekanismit

Esittelijä tukee sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa tehtyä ehdotusta nro 45, jolla pyritään 
kehittämään jäsenvaltioiden välille enemmän hallinnollista yhteistyötä sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmän kautta, jota voitaisiin laajentaa muille lainsäädännön alueille, 
mukaan lukien sähköinen kaupankäynti ja julkiset hankinnat.

Esittelijä katsoo, että sisämarkkina-asioista vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten 
lisääntynyt yhteistoiminta auttaisi ratkaisemaan tiettyjen direktiivien täytäntöönpanoon 
liittyvät kiireelliset ongelmat mutta se myötävaikuttaisi myös jäsenvaltioiden viranomaisten 
keskinäisen luottamuksen rakentumiseen ja sisämarkkinoiden pitkän aikavälin 
toimintakykyyn (jäsenvaltioiden julkishallinnon eurooppalainen ulottuvuus).

Esittelijä panee merkille, että on jo olemassa joitakin tiedotus- ja 
ongelmanratkaisumekanismeja kansalaisten ja yritysten auttamiseksi. Hän ehdottaa, että 
komissio ja jäsenvaltiot koordinoivat tiedotukseen ja ongelmanratkaisuun tarkoitettuja 
keskitettyjä palvelupisteitä ja tarpeen mukaan yhdistävät ne (ehdotukset 49 ja 50).

Esittelijä ehdottaa, että epävirallisia ongelmanratkaisuvälineitä ja etenkin SOLVIT-verkostoa 
vahvistetaan. Esittelijä katsoo, että komission pitäisi vahvistaa SOLVIT-verkostoa 
parlamentin aiheesta 2. maaliskuuta 2010 antaman mietinnön mukaisesti (2009/2138(INI)).

Esittelijä ehdottaa myös, että jäsenvaltioiden ja komission olisi pyrittävä kehittämään 
todellisia yhden luukun palvelupisteitä, josta tietty kohderyhmä saa kaikki tarvittavat tiedot 
esimerkiksi tietyn toiminnan harjoittamiseksi. Hän ehdottaa tässä yhteydessä, että 
palveludirektiivin nojalla käyttöönotettujen keskitettyjen yhteyspisteiden olisi annettava 
tietoja myös sovellettavasta verojärjestelmästä.

Täytäntöönpanon valvonta

Esittelijä katsoo, että rikkomismenettelyn olisi pysyttävä keskeisenä välineenä 
sisämarkkinoiden toiminnan varmistamisessa. Hän kannustaa komissiota käyttämään 
rikkomismenettelyä aina, kun ongelmanratkaisumekanismit eivät tuota tulosta, ja 
hyödyntämään täysimääräisesti kaikki SEUT:n 260 artiklan mukanaan tuomat muutokset, 
joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa taloudellisten seuraamusten määräämistä 
rikkomismenettelyn yhteydessä.

Esittelijä katsoo myös, että tuomioistuimen viimeaikainen oikeuskäytäntö avaa komissiolle 
uusia mahdollisuuksia hoitaa asia, jos jäsenvaltiot rikkovat sisämarkkinasääntöjä yleisesti tai 
rakenteellisesti. Perinteisesti komissio on keskittynyt yksittäisten tapausten pohjalta 
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toteutettaviin täytäntöönpanon valvontatoimiin. Tapauksessa komissio v. Irlanti1 tuomioistuin 
kuitenkin hyväksyi, että sen lisäksi, että komissio voi nostaa jäsenvaltiota vastaan kanteen 
tietyn EU-lainsäädännön noudattamatta jättämisestä, se voi nostaa kanteen myös, jos 
jäsenvaltio on yleisesti ja rakenteellisesti jättänyt noudattamatta EU-oikeuden mukaisia 
velvollisuuksiaan. Sen sijaan, että komissio olisi keskittynyt tiettyihin tapauksiin, se pyrki 
osoittamaan järjestelmällisesti puutteellisia hallintokäytäntöjä ja esitti, että Irlanti on 
järjestelmällisesti jättänyt noudattamatta jätedirektiiviä.

Käsitteellä 'yleinen ja rakenteellinen noudattamatta jättäminen' on kaksi merkittävää 
seurausta. Ensinnäkin komissio voi esittää uusia esimerkkejä tietyn jäsenyysvelvoitteen 
noudattamatta jättämisestä tuomioistuinkäsittelyn aikana. Toisekseen velvoitteita 
noudattamatta jättänyt jäsenvaltio joutuu tekemään muutakin kuin vain korjaamaan 
noudattamatta jätetyt asiat – se joutuu muuttamaan hallintokäytäntöjään perusteellisesti.

Esittelijä katsoo, että käsite 'yleinen ja rakenteellinen noudattamatta jättäminen' voisi avata 
mahdollisuuksia oikeudellisten sisämarkkinavelvoitteiden tehokkaampaan täytäntöönpanoon 
esimerkiksi julkisten hankintojen alalla.

Esittelijä ehdottaa, että alalla on tehtävä enemmän työtä – eikä ainoastaan ajoissa 
toteutettavan täytäntöönpanon vuoksi vaan myös, jotta sen moitteettomuuden varmistamista 
voidaan parantaa. Hän ehdottaa, että jäsenvaltioiden olisi pitäisi pyrkiä 
sisämarkkinadirektiivien täytäntöönpanoa koskevien laiminlyöntien alentamiseen keskimäärin 
0,5 prosenttiin vuoteen 2012 mennessä, mukaan lukien sekä täytäntöönpanemattomat että 
väärin täytäntöönpannut sisämarkkinadirektiivit.

Esittelijä panee merkille, että virallinen rikkomismenettely kestää yleensä pitkään 
[keskimäärin 28 kuukaudesta (EU 15) 16 kuukauteen (EU 12)]. Esittelijä kehottaa komissiota 
asettamaan tavoitteeksi 12 kuukautta, kun ajatellaan rikkomismenettelyn keskimääräistä 
enimmäisaikaa.

Esittelijä panee merkille, että kansallisilta viranomaisilta menee keskimäärin 17,7 kuukautta 
sellaisten tuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanoon, joissa niiden oli todettu jättäneen 
velvoitteensa noudattamatta. Esittelijä pyytää komissiota ehdottamaan tiettyä 
määräaikatavoitetta sille, että jäsenvaltiot noudattavat tuomioistuimen päätöksiä.

Seuranta, arviointi ja modernisointi

Esittelijä katsoo, että sisämarkkinoiden hyvä hallintotapa voi perustua vain sisämarkkinoiden 
toimintaa koskevien tietojen korkealaatuisuuteen. Sisämarkkinapolitiikan seurannan ja 
arvioinnin asianmukaisia välineitä olisi käytettävä eri vaiheiden liittämiseksi yhteen 
suunnittelusta aina täytäntöönpanoon.

Esittelijä kannustaa komissiota jatkamaan markkinoiden seurantavälineidensä kehittämistä, 
kasvattamaan menestyviä välineitä koskevaa kokemuspohjaansa, SWEEP-tutkimukset 
mukaan lukien. Hän katsoo, että ensisijaisesti olisi parannettava metodologiaa, indikaattoreita 
                                               
1 Asia C-494/01, komissio v. Irlanti, Kok. 2005, s. I-3331.
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ja tiedon keräämistä noudattaen samalla käytännöllisyyden ja kustannustehokkuuden 
periaatteita.

Esittelijä katsoo, että jäsenvaltioiden pitäisi osallistua sisämarkkinasääntöjen arviointiin ja 
seurantaan enemmän. Hän kannustaa jäsenvaltioita erityisesti toteuttamaan säännöllisesti 
sisämarkkinalainsäädännön arviointeja ja tarkistamaan kansalliset säännöt ja menettelyt, joilla 
on vaikutusta palveluiden ja tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen, jotta kansallisia sääntöjä 
voidaan yksinkertaistaa ja modernisoida ja päällekkäisyyksiä voidaan poistaa.


