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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

palveludirektiivin mukaisesta keskinäisestä arvioinnista
(2011/2085(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 komission tiedonannon "Palvelujen sisämarkkinat toimivammiksi –
palveludirektiivin mukaisen keskinäisen arvioinnin tulokset ja tarvittavat jatkotoimet" 
(KOM(2011)0020) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan "On the 
process of mutual evaluation of the Services Directive" (SEC(2011)0102),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – 12 
viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi" (KOM(2011) 0206),

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

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät aiheesta palvelujen 
sisämarkkinat toimivammiksi – palveludirektiivin mukainen keskinäinen arviointi,

– ottaa huomioon palveluista sisämarkkinoilla 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY1,

– ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman hallintotavasta ja 
kumppanuudesta sisämarkkinoilla2,

– ottaa huomioon 15. helmikuuta 2011 antamansa päätöslauselman palveludirektiivin 
2006/123/EY täytäntöönpanosta3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,
– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja 

raha-asioiden valiokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, 
aluekehitysvaliokunnan sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7-
0000/2011),

A. ottaa huomioon, että palvelut edustavat edelleen vain noin yhtä viidesosaa kaikesta EU:n 
sisäisestä kaupasta vaikka niiden osuus EU:n BKT:stä ja työllisyydestä on yli kaksi 
kolmasosaa,

B. ottaa huomioon, että palveludirektiivin soveltamisalaan kuuluvien toimien osuus EU:n 
BKT:stä ja työpaikoista on noin 40 prosenttia,

C. ottaa huomioon, että palveludirektiivi on Euroopan unionin kasvun väline ja että sen 
täysimääräinen ja asianmukainen täytäntöönpano sisältyy Eurooppa 2020 -strategiaan ja 
sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin,

D. ottaa huomioon, että palveludirektiivi on ollut haaste jäsenvaltioiden hallinnoille mutta 
                                               
1 EUVL L 376, 27.12.2006, s.36.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0144.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0051.
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että se on myös vahva perusta hallinnollisen yhteistyön kehittämiselle,
E. ottaa huomioon, että Euroopan komissiolle on ilmoitettu lähes 34 000 vaatimusta 

seulonnan yhteydessä,

I. Johdanto 
1. on tyytyväinen komission tiedonantoon palveludirektiivin keskinäisestä arvioinnista ja 

tunnustaa komission sekä ennen kaikkea jäsenvaltioiden tehneen paljon työtä;
2. korostaa sitä, että toimivat palvelujen sisämarkkinat ovat edellytys kasvun ja työllisyyden 

edistämiselle EU:ssa;
3. katsoo, että palvelujen sisämarkkinoiden luomisen ensisijaisena tavoitteena on panna koko 

palveludirektiivi täysimääräisesti täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa ja perustaa täysin 
toimivat keskitetyt asiointipisteet;

4. korostaa, että keskinäinen arviointiprosessi on mahdollistanut palvelujen 
sisämarkkinoiden arvioinnin direktiivin täytäntöönpanon jälkeen erityisesti 9, 15 ja 
16 artiklan vaatimusten osalta.

II. Kokemuksia keskinäisestä arviointiprosessista

5. toteaa, että palveludirektiivin 39 artiklassa säädetyt keskinäisen arviointiprosessin 
tavoitteet ovat epämääräiset;  toteaa, että sidosryhmillä on erilaisia käsityksiä ja odotuksia 
sen tarkoituksesta ja tuloksista; 

6. huomauttaa, että keskinäinen arviointi järjestettiin palveludirektiivin kansallisen 
lainsäädännön osaksi saattamiselle annetun määräajan jälkeen; korostaa, että 
palveludirektiivin täytäntöönpanoa ja keskinäistä arviointia ei tule sekoittaa keskenään;

7. on sitä mieltä, että palveludirektiivin täytäntöönpanon viivästyminen eräissä 
jäsenvaltioissa on vaikuttanut keskinäiseen arviointiprosessiin;

8. katsoo, että keskinäinen arviointiprosessi auttoi Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita 
ymmärtämään paremmin jäljellä olevia esteitä ja kunkin jäsenvaltion tilannetta; toteaa, 
että prosessin avulla jäsenvaltiot saivat palautetta poliittisista valinnoistaan; 

9. korostaa ”ryhmäkeskustelujen” merkitystä keskinäisen arvioinnin keskeisenä osana;  pitää 
myönteisenä keskusteluissa vallinnutta yhteistyön ja keskinäisen luottamuksen henkeä; 

10. katsoo, että keskinäinen arviointi on vaikuttanut ”eurooppalaisen hengen” kehittymiseen 
kansallisten hallintoviranomaisten keskuudessa; vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että keskinäisessä arvioinnissa saavutettua tietoa ja kokemusta ylläpidetään 
ja käytetään palveluiden sisämarkkinoiden parantamiseen;

11. toteaa, että sidosryhmien osallistuminen keskinäisen arvioinnin prosessiin on ollut 
rajallista; myöntää, että tietynasteinen luottamuksellisuus oli merkittävä edellytys 
jäsenvaltioiden välisen luottamuksen synnylle; pahoittelee kuitenkin sitä, että 
sidosryhmille ei ole annettu säännöllistä palautetta prosessista; 

12. on tietoinen keskinäisen arvioinnin hallinnollisista kuluista etenkin jäsenvaltioissa, joissa 
aluetason hallinto oli mukana prosessissa; 
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III. Tulokset ja jatkotoimet palveluiden sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi 
13. suhtautuu myönteisesti komission ehdottamiin toimiin, jotka perustuvat täytäntöönpanon 

ja keskinäisen arvioinnin aikaansaannoksille; 

14. kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentille jäsenvaltioiden palveludirektiivin 
täytäntöönpanoa koskevan vuoropuhelun edistyksestä ja tuloksista; vaatii komissiota 
ryhtymään tarpeen vaatiessa muihin täytäntöönpanotoimenpiteisiin;

15. odottaa luvattua palveludirektiivin täytäntöönpanon taloudellista arviointia; pyytää 
komissiota esittämään sen tulokset parlamentille; 

16. suhtautuu myönteisesti sisämarkkinoiden suorituskyvyn testausta koskevaan aloitteeseen 
ja toivoo, että näin voidaan saavuttaa huomattavasti käytännön tietoa siitä, miten EU:n 
lainsäädännön eri osia sovelletaan ja miten ne vaikuttavat toisiinsa kentällä; katsoo, että 
suorituskyvyn testauksessa tulisi ottaa huomioon sisämarkkinoiden käyttäjien näkökulma;

17. ottaa huomioon komission saavuttamat tulokset ja suunnitelmat arvioida lisäkysymyksiä, 
jotka liittyvät palvelutoimintojen varaamiseen tietyille toimijoille, oikeudelliseen muotoon 
ja pääomaomistukseen sekä vakuuttamisvelvoitteeseen; 

18. vaatii komissiota keskittämään kohdistetut toimensa vaatimuksiin, joiden poistaminen 
toisi mahdollisimman paljon lisäarvoa palveluiden sisämarkkinoiden toiminnalle; pyytää 
komissiota kohdistamaan työnsä aloille ja ammatteihin, joissa on hyvät mahdollisuudet 
tarjota palveluja yli rajojen; 

19. kehottaa komissiota vielä varmistamaan, että 16 artiklan palvelujen tarjoamisen vapautta 
koskevaa säännöstä sovelletaan asianmukaisesti; 

20. yhtyy komission näkemykseen, jonka mukaan sekä palveluntarjoajia että vastaanottajia 
tulisi auttaa pitämään kiinni oikeuksistaan, ja suosittelee nykyisten työvälineiden 
kehittämistä, kuten SOLVIT;

IV. Keskinäinen arviointiprosessi työvälineenä
21. vahvistaa tukensa keskinäisen arvioinnin käytölle muilla politiikan aloilla tarvittaessa; 

uskoo, että keskinäinen arviointi on osoittautunut innovatiiviseksi ja käyttökelpoiseksi ja 
että sitä tulee pitää sisämarkkinoiden toimintaa tehostavana työvälineenä;

22. suosittelee keskinäisen arvioinnin käyttöä ”joustavana työvälineenä” tapauskohtaisesti; 
suosittelee, että työvälinettä ehdotetaan sovellettavaksi ”horisontaalisiin” direktiiveihin, 
joihin sisältyy lukuisia toimia säännösten saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja 
että se sisältää jäsenvaltioiden laajan harkintavallan; ehdottaa lisäksi, että keskinäistä 
arviointia käytetään kohdennetusti ja menettelyä sovelletaan vain direktiivin tärkeimpiin 
säännöksiin;

23. uskoo, että ”ryhmäkeskustelujen” tulisi edelleen olla keskinäisen arviointiprosessin 
keskeinen osa; katsoo, että keskinäistä arviointia tulee kehittää edelleen parhaiden 
käytäntöjen ja ”toimintalinjoista oppimisen” menettelynä;

24. pyytää komissiota lisäämään avoimuutta antamalla säännöllisiä kertomuksia keskinäisen 
arvioinnin eri vaiheissa, jotta sidosryhmät pysyvät ajan tasalla; vaatii komissiota 
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julkaisemaan ryhmäkokousten ja täysistuntojen keskeiset päätelmät;
25. huomauttaa, että vastaavuustaulukoiden ja keskinäisen arvioinnin päämäärät ovat erilaiset, 

minkä vuoksi niitä tulisi pitää erillisinä politiikan välineinä, ei keskenään 
vaihtokelpoisina; 

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden parlamenteille.
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PERUSTELUT

MIETINNÖN TAVOITE

Tämä mietintö käsittelee palveludirektiivin mukaisesta keskinäisestä arvioinnista saatuja 
kokemuksia ja tukee yleisesti mutta tietyin varauksin menetelmän soveltamista muilla 
politiikan aloilla. Mietintö myös pohtii keskinäisen arvioinnin tuloksia ja jatkotoimia 
palveluiden sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi ja tukee komission ehdottamia 
toimia. 

TAUSTAA

Palveludirektiivi hyväksyttiin vuonna 2006, ja se on edelleen keskeinen työväline toimivien 
palveluiden sisämarkkinoiden synnyttämisessä. Jäsenvaltiot ovat ponnistelleet huomattavasti 
sen täytäntöönpanemiseksi. Tästä huolimatta palveludirektiivin täysimittainen ja oikeellinen 
täytäntöönpano vaatii lisätyötä ja toimivien keskitettyjen asiointipisteiden perustamista.

Keskinäisestä arviointiprosessista säädetään palveludirektiivin 39 artiklassa. Se on uusi 
työväline, jota käytetään ensimmäistä kertaa EU:n säädöksissä. Sen tärkein tavoite 
palveludirektiivin yhteydessä on arvioida palveluiden sisämarkkinoiden tilaa direktiivin 
täytäntöönpanon jälkeen.

Keskinäinen arviointiprosessi ei kattanut kaikkia direktiivin säännöksiä vaan keskittyi 
tiettyihin vaatimustyyppeihin, joita direktiivi ei kieltänyt vaan jätti jäsenvaltioille tietyn 
harkintavallan. Keskinäinen arviointi keskittyi joukkoon palveluntarjoajille tyypillisesti 
asettavia oikeudellisia vaatimuksia, jotka koskevat

1. yritysten sijoittumista 

2. rajat ylittävää palvelujen tarjoamista. 

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja palveludirektiivin keskinäisestä arviointiprosessista 
tarjoaa yleiskatsauksen jäsenvaltioiden toimiin. Se sisältää myös tietoa jäsenvaltioiden 
omaksumista lähestymistavoista ja poliittisista valinnoista eräiden vaatimusten arvioinnissa. 
Lisäksi se käsittää ensimmäisen yksityiskohtaisen arvioinnin palveludirektiivin säännösten 
täytäntöönpanosta (etenkin 9, 15 ja 16 artiklan). 

KOKEMUKSET KESKINÄISESTÄ ARVIOINTIPROSESSISTA

On syytä panna merkille, että palveludirektiivin 39 artikla on edelleen epäselvä keskinäisen 
arviointiprosessin täsmällisten tavoitteiden osalta. Täsmällisyyden puute johti erilaisiin 
odotuksiin ja käsityksiin prosessista sidosryhmien ja päätöksentekijöiden joukossa. Yleinen 
väärinkäsitys on liittää keskinäinen arviointi palveludirektiivin täytäntöönpanoon ja
saattamiseen osaksi lainsäädäntöä. Siksi esittelijä katsoo, että on korostettava sitä, että 
keskinäinen arviointi tapahtuu täytäntöönpanon jälkeen.



PE467.251v01-00 8/9 PR\871268FI.doc

FI

Tällainen järjestys vaikuttaa perustellulta, kun otetaan huomioon, että keskinäisen 
arviointiprosessin aikana jäsenvaltiot keskustelivat muutoksista sääntelypuitteissaan sekä 
säilytetyistä, poistetuista tai muutetuista vaatimuksista palveludirektiivin täytäntöönpanon 
seurauksena. Siten keskustelut edistivät ymmärrystä tilanteesta ja palveludirektiivin 
täytäntöönpanon jälkeen jäljelle jääneistä esteistä kussakin jäsenvaltiossa. Se olisi nähtävä 
huomattavana edistysaskelena kohti palvelujen sisämarkkinoiden nykytilan parempaa 
arviointia. Palveludirektiivin täytäntöönpanon viivästykset aiheuttivat kuitenkin haasteen 
keskinäiselle arviointiprosessille, sillä ne tekivät keskusteluista entistä vaikeampia varsinkin 
niille jäsenvaltioille, joissa sitä ei ollut saatettu kokonaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Keskinäisessä arvioinnissa jäsenvaltiot on jaettu kuuteen viiden valtion ryhmään. Komissio 
ehdotti ryhmien koostumusta ottaen huomioon kielet, kaupan tasot ja maantieteellisen 
läheisyyden. Kaikki jäsenvaltiot eivät olleet tyytyväisiä tehtyyn jakoon. Ryhmäkeskusteluja 
pidettiin keskinäisen arvioinnin keskeisenä osana. Esittelijä toivoo, että kansallisten 
hallintojen suoraa osallistumista koskevaa kokemusta ja "eurooppalaista henkeä" käytetään 
edelleen palvelujen sisämarkkinoilla.

Keskinäinen arviointi herätti kuitenkin kysymyksiä prosessin avoimuudesta ja siitä missä 
määrin sidosryhmien pitäisi osallistua prosessiin, joka vaikuttaa suoraan niihin. Esittelijä 
katsoo, että prosessin tehokkuus edellyttää tiettyä luottamuksellisuuden tasoa mutta että 
sidosryhmille olisi pitänyt raportoida edistyksestä.

TULOKSET JA JATKOTOIMET PALVELUIDEN SISÄMARKKINOIDEN 
TOIMINNAN PARANTAMISEKSI

Komission tiedonannossa "Palvelujen sisämarkkinat toimivammiksi – palveludirektiivin 
mukaisen keskinäisen arvioinnin tulokset ja tarvittavat jatkotoimet" käytetään keskinäisen 
arvioinnin tuloksia pohjana jatkotoimille, joiden avulla pystytään hyödyntämään palvelujen 
sisämarkkinoita täysimääräisesti. Esittelijä kannattaa komission ehdottamia kohdennettuja 
toimia, mutta uskoo, että ne pitäisi keskittää toimiin, jotka tuottavat suurimman mahdollisen 
lisäarvon sisämarkkinoiden toimimiselle.

Palveludirektiivin täysimääräinen ja asianmukainen saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on kiistämättä edelleen tärkein painopiste. Komission ja jäsenvaltioiden väliset 
kahdenväliset kokoukset direktiivin täytäntöönpanosta on jo käynnistetty. Esittelijä uskoo, 
että parlamentti pitäisi pitää ajan tasalla kyseisten vuoropuhelujen edistymisestä, minkä lisäksi 
komission ei tarvittaessa pitäisi epäröidä täytäntöönpanotoimiin ryhtymistä.

Komissio toteuttaa ensimmäisen taloudellisen arvioinnin palveludirektiivin 
täytäntöönpanosta. Koska parlamentti on 28. tammikuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa palveludirektiivin 2006/123/EY täytäntöönpanosta jo kehottanut tekemään 
kattavan arvioinnin palveludirektiivistä, esittelijä on sitä mieltä, että sen tulokset pitäisi antaa 
parlamentin tutustuttavaksi heti kun ne ovat saatavilla.

Komissio ehdottaa myös suorituskyvyn testausten toteuttamista sen arvioimiseksi, miten EU:n 
lainsäädännön eri osat toimivat käytännössä ja miten ne vaikuttavat toisiinsa. Perusteellisessa 
analyysissa tullaan käsittelemään myös tietyille ryhmille varattuja palveluja, 
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pääomaomistusta, oikeudellista muotoa ja niihin liittyviä vakuutusten vaatimuksia, koska 
niiden on todettu edelleen olevan esteenä yrityksille ja kansalaisille.

Palveludirektiivin 16 artiklan vapaus tarjota palveluja on yksi palveludirektiivin tärkeimmistä 
säännöksistä. Keskinäisen arvioinnin tulokset osoittavat, että rajat ylittäviin palveluihin 
sovellettavat vaatimukset katsotaan edelleen vakavaksi ongelmaksi. Jäsenvaltioiden ja 
komission pitäisi tehdä edelleen töitä artiklan asianmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Direktiivin 16 artiklan 4 kohdan säännösten mukaan kertomus palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevan lausekkeen soveltamista pitää esittää viimeistään vuoden 2011 
loppuun mennessä. Parlamentti odottaa tätä kertomusta, jotta se pystyisi ymmärtämään 
paremmin rajat ylittävään palvelujen tarjoamiseen liittyvät ongelmat. 

KESKINÄINEN ARVIOINTI TYÖVÄLINEENÄ

Keskinäistä arviointia politiikan työvälineenä koskeva kokonaisarvio on myönteinen. 
Esittelijä katsoo, että kokemukset ja tulokset keskinäisestä arvioinnista ovat hyödyllisiä ja 
arvokkaita, ja ehdottaa siksi laajentamaan sitä muille politiikan aloille. Päätöksen keskinäisen 
arvioinnin soveltamisesta muihin EU:n direktiiveihin pitäisi kuitenkin olla tasapainoinen ja se 
pitäisi tehdä tapauskohtaisesti ja siihen olisi sovellettava seuraavia ehtoja:

 Prosessi on rajoitettava puitedirektiiveihin, joissa jäsenvaltioille annetaan tietty 
harkintavalta.

 Keskinäistä arviointia pitäisi soveltaa vain keskeisiin säännöksiin, jotta vältytään 
tilanteelta jossa menettelyyn otetaan lukuisia säännöksiä ja jäsenvaltioiden hallinnoille 
aiheutetaan tarpeettomia byrokraattisia taakkoja.

Esittelijä katsoo, että "ryhmäkeskusteluja" pitäisi edelleen käyttää keskinäisessä arvioinnissa. 
Ryhmien koostumuksesta pitäisi kuitenkin keskustella entistä perusteellisemmin 
jäsenvaltioiden kanssa ottaen huomioon niiden odotukset sekä erityisesti vaikutus 
sisämarkkinoihin. Esittelijä katsoo myös, että prosessin avoimuutta on lisättävä. Tietty 
luottamuksellisuuden taso on välttämätön keskustelujen edistämiseksi jäsenvaltioiden 
hallintojen välillä, mutta sidosryhmille pitäisi tarjota säännöllisiä raportteja.


