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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sisämarkkinoiden tulostaulusta
(2011/2155(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan komission julkaiseman sisämarkkinoiden 23. tulostaulun 
(SEC(2011)1128), 

– ottaa huomioon Euroopan komission julkaiseman sisämarkkinoiden 22. tulostaulun 
(SEC(2011)0372), 

– ottaa huomioon vuoden 2010 vuosikertomuksen SOLVIT-verkoston kehittämisestä ja 
toiminnasta (SEC(2011)0229),

– ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2011 päivätyn komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti: 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi 
'Yhdessä uuteen kasvuun' (SEC(2011)0467), 

– ottaa huomioon komission 11. marraskuuta 2011 päivätyn tiedonannon 
"Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti. Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta. 
50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja kaupankäynnin parantamiseksi" 
(COM(2010)0608), 

– ottaa huomioon ensimmäisessä sisämarkkinafoorumissa hyväksytyn "Krakovan 
julkilausuman", 

– ottaa huomioon 16. elokuuta 2011 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
"The Single Market through the lens of the people: A snapshot of citizens’ and businesses’ 
20 main concerns" (SEC(2011)1003 lopullinen),

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ”Sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti: 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi 
’Yhdessä uuteen kasvuun’”, COM(2011)0206 lopullinen,

– ottaa huomioon komission kertomuksen EU Pilot -hankkeen arviointikertomuksesta 
(COM(2010)0070),

– ottaa huomioon 11. marraskuuta 2010 päivätyn komission tiedonannon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 260 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta 
(SEC(2010)1371), 

– ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2009 annetun komission suosituksen sisämarkkinoiden 
toiminnan parannustoimista1, 

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman kuluttajille ja 
                                               
1 EUVL L 176, 7.7.2009, s. 17.
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kansalaisille tarkoitettujen yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta1,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden 
tulostaulusta2,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman tehokkaasta 
ongelmanratkaisusta sisämarkkinoilla (SOLVIT)3, 

– ottaa huomioon professori Mario Montin 9. toukokuuta 2010 antaman raportin "A new 
strategy for the single market. At the service of Europe’s economy and society",

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 2010 hyväksytyt Eurooppa-neuvoston (Kilpailukyky –
sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus) päätelmät sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketista, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

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

A. ottaa huomioon, että toimivien sisämarkkinoiden merkitystä korostettiin 
sisämarkkinafoorumin (2.–4. lokakuuta 2011, Krakova, Puola) Krakovan julkilausumassa, 
jossa sisämarkkinoita kuvataan voimakkaimmaksi välineeksi, jolla EU saadaan takaisin 
kasvun tielle;

B. katsoo, että sisämarkkinat eivät voi toimia moitteettomasti, ellei saateta asianmukaisesti 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, sovelleta ja panna täytäntöön niitä direktiivejä, jotka 
vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan;

C. katsoo, että jäsenvaltioiden on saatettava sisämarkkinalainsäädäntö osaksi kansallista 
lainsäädäntöään oikea-aikaisesti mutta myös asianmukaisesti, ja katsoo, että sääntöjen 
noudattamatta jättäminen yhdessä jäsenvaltiossa haittaa kyseisen jäsenvaltion lisäksi myös 
koko unionin etuja;

D. katsoo, että sisämarkkinoiden tulostaulun julkaiseminen on johdonmukaisesti auttanut 
vähentämään vajetta saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, mutta katsoo, että on 
noudatettava aiempaa laadullisempaa lähestymistapaa, jossa suunnataan lukuja 
pidemmälle ja yksilöidään syyt vajeeseen;

E. katsoo, että vaikka sisämarkkinoiden tulostaulussa ja kuluttajamarkkinoiden tulostaulussa 
käytetään soveltamisalaltaan erilaisia menetelmiä ja eri indikaattoreita, niiden yhteisenä 
yleistavoitteena on tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa;

F. ottaa huomioon, että Malta on onnistunut parhaiten EU:n direktiivien oikea-aikaisessa 
saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja että Tšekin tasavalta on joukon 
viimeisenä, vaikka tasaista edistystä onkin saatu aikaan;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0186.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0051.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0047.
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G. ottaa huomioon, että nykyinen keskimäärin yhden prosentin vaje on valtion ja hallitusten 
päämiesten vuonna 2007 sopiman tavoitteen mukainen, mutta uusin suuntaus osoittaa, että 
yhä useammat jäsenvaltiot (16) eivät onnistu saavuttamaan tätä tavoitetta; 

H. ottaa huomioon, että 90 direktiiviä on edelleen saattamatta osaksi kansallista lainsäädäntöä 
ainakin yhdessä jäsenvaltiossa (hajautumakerroin on kuusi prosenttia), eikä niillä siten voi 
olla täysimääräistä vaikutusta sisämarkkinoilla;

I. ottaa huomioon, että kolme direktiiviä on yli kaksi vuotta jäljessä osaksi kansallista 
lainsäädäntöä saattamisen määräajasta, mikä on täysin vastoin valtion ja hallitusten 
päämiesten vuonna 2007 asettamaa nollatoleranssitavoitetta; 

J. ottaa huomioon, että epäasianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä siirrettyjen 
direktiivien määrä on edelleen keskimäärin 0,8 prosenttia huolimatta siitä, että komissio 
korosti sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa, että kansallisen lainsäädännön saattamista 
EU:n lainsäädännön mukaiseksi koskevan vajeen osalta tarvitaan selkeää ja päättäväistä 
politiikkaa; 

K. katsoo, että tarvitaan aiempaa tarkempaa tietoa osaksi kansallista lainsäädäntöä 
saattamisen laadusta, ja katsoo, että komission Pilot-hanketta voidaan käyttää yhdessä 
sisämarkkinoiden tulostaulun kanssa havaitsemaan osaksi kansallista lainsäädäntöä 
saattamista koskevat puutteet ja ratkaisemaan ne nopeasti;

L. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksella otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön 
Euroopan unionin tuomioistuimen mahdollisuus määrätä välittömiä sakkoja, mikäli EU:n 
lainsäädäntöä ei saateta osaksi kansallista lainsäädäntöä;

M. katsoo, että komission, Euroopan parlamentin, kansallisten parlamenttien ja 
jäsenvaltioiden hallintojen on tehostettava kansalaisten oikeuksien määrittämistä ja niistä 
tiedottamista ja autettava kansalaisia valvomaan oikeuksiensa täytäntöönpanoa, koska se 
parantaa myös sisämarkkinoiden toimivuutta;

N. katsoo, että kun sisämarkkinoiden sääntöjä rikotaan, toimivan oikeussuojajärjestelmän 
puute voi haitata kansalaisten oikeuksien toteutumisen tehokkuutta, koska se pakottaa 
heidät aloittamaan pitkän ja hitaan oikeusmenettelyn itsensä puolustamiseksi;

O. katsoo, että sisämarkkinoiden sääntöjen asianmukaisesta soveltamisesta vastaavien 
viranomaisten ja rikkomista koskevasta oikeussuojasta vastaavien viranomaisten on 
pystyttävä vaihtamaan vapaasti parhaita käytäntöjä ja tietoja;

P. ottaa huomioon, että komissio ja jäsenvaltiot perustivat SOLVIT-verkoston vuonna 2002 
tarkoituksena ratkaista kansalaisten ja yritysten ongelmat, jotka johtuvat 
sisämarkkinalainsäädännön rikkomisesta;

Q. ottaa huomioon, että SOLVIT on verkossa toimiva ongelmanratkaisuverkosto, jonka 
puitteissa EU:n jäsenvaltiot (ja myös Norja, Islanti ja Liechtenstein) toimivat yhteistyössä 
siten, että kansalaisten ja yritysten ongelmat, jotka aiheutuvat siitä, että julkiset 
viranomaiset rikkovat sisämarkkinasäännöksiä, ratkaistaan ilman oikeustoimia;
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R. katsoo, että SOLVIT on onnistunut epävirallisesti toimivana järjestelmänä, joka varmistaa 
epäkohdan korjaamisen keskimäärin 10 viikon kuluessa, ja katsoo, että SOLVITin 
toimivuus sisämarkkinaongelmien ratkaisijana voisi toimia hyvän käytännön esimerkkinä 
muille yhteismarkkinoiden tukipalveluhankkeille;

S. katsoo, että vaikka SOLVITin valmiuksia on viime aikoina parannettu henkilökunnan 
lisäämisen ansiosta, on kuitenkin tärkeää vahvistaa sen olemassaolo ja valmiudet kaikilla 
kansallisten hallintojen tasoilla mahdollisimman suuren tehokkuuden ja parhaiden 
mahdollisten tulosten takaamiseksi;

T. katsoo, että SOLVITilla ei tulisi korvata Euroopan komission oikeustoimia 
rikkomistapauksissa; 

U. ottaa huomioon, että komissio on laatimassa uutta strategiaa SOLVITin vahvistamiseksi ja 
että mahdollisuutta antaa sille erityinen oikeusperusta harkitaan;

Sisämarkkinoiden sääntelypuitteiden rakentaminen

1. suhtautuu sisämarkkinoiden tulostauluun ja SOLVITiin myönteisesti välineinä, joilla 
pystytään parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa;

2. vahvistaa, että sisämarkkinalainsäädännön oikea-aikainen ja asianmukainen saattaminen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä on olennainen ennakkoedellytys sisämarkkinoiden 
onnistumiselle, joka puolestaan on keskeinen tekijä kilpailukyvyn ja kasvun lisäämisessä, 
erityisesti talouskriisin aikana;

3. suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio yhdistää sisämarkkinoiden tulostaulua, Sinun 
Eurooppasi -portaalia ja SOLVITia koskevat kertomukset yhdeksi kertomukseksi, joka 
tarjoaa kattavan arvioinnin sisämarkkinoiden toiminnasta; 

4. kehottaa komissiota sitoutumaan supistamaan edelleen vajetta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä saattamisessa ja asettamaan kaikkien jäsenvaltioiden täytettäväksi aiempaa 
ankarammat – mutta realistiset – osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamista ja 
täytäntöönpanoa koskevat tavoitteet;

5. kehottaa komissiota tekemään sisämarkkinoiden tulostaulussa jäljellä olevien rikkomusten 
tyypistä laadullisen arvioinnin, jossa erotellaan helposti ratkaistavissa olevat rikkomukset 
niistä, jotka johtavat suoraan ristiriitaan komission ja jäsenvaltioiden välillä;

6. panee merkille komission menestyksen EU Pilot -hankkeessa; varoittaa kuitenkin, että 
vaikka tämä on saattanut vähentää rikkomistapauksia, se saattaa olla myös syynä 
rikkomistapausten pidempään kestoon; pelkää, että tämä johtaa pidempiin viipeisiin 
sisämarkkinoiden puutteiden ratkaisemisessa;

7. kehottaa komissiota varmistamaan, että EU:n lainsäädännön rikkomuksiin vastataan 
oikea-aikaisilla rikkomisesta johtuvilla menettelyillä; 

8. huomauttaa, että rikkomisesta johtuvien menettelyjen keskimääräinen kesto on liian pitkä, 
ja kehottaa komissiota ryhtymään tehokkaisiin toimiin tämän keston lyhentämiseksi; 
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kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentille kyseisistä toimista;

9. kehottaa komissiota selvittämään uusia tapoja varmistaa tuomioistuimen tuomioiden ja 
menettelyjen oikea-aikainen ja täysimääräinen soveltaminen jäsenvaltioissa;

10. kehottaa komissiota täydentämään sisämarkkinoiden tulostaulua uusilla täydentävillä 
kriteereillä voimassa olevan lainsäädännön asianmukaisen täytäntöönpanon valvomiseksi;

11. suhtautuu myönteisesti komission ilmoitukseen, jonka mukaan sisämarkkinoiden 
tulostaulu julkaistaan joka vuosi kesällä tai lähellä kesää; katsoo, että jäsenvaltioiden 
aikaansaaman edistyksen jatkuva ja toistuva valvonta on yksi keskeisistä tekijöistä 
kannustettaessa niitä lisäämään ponnistuksiaan;

12. kehottaa jäsenvaltioita uudistamaan ponnistuksensa tehostaakseen tavoitteiden 
täyttämistään; vahvistaa, että sisämarkkinoiden loppuunsaattaminen saattamalla voimassa 
oleva ja uusi lainsäädäntö aiempaa paremmin ja oikea-aikaisemmin osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on tehokas tapa talouskriisin torjumiseen;

13. kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentille, miten se soveltaa Lissabonin sopimuksen 
260 artiklan 3 kohtaa Euroopan unionin tuomioistuimen mahdollisuudesta määrätä 
ensimmäisenä oikeusasteena välittömiä sakkoja, jos jäsenvaltioiden havaitaan jättäneen 
täyttämättä velvollisuutensa saattaa EU:n lainsäädäntö osaksi kansallista lainsäädäntöä;

14. kehottaa komissiota täydentämään sisämarkkinoiden tulostaulua tarjoamalla arviointeja 
havainnoista, jotka liittyvät Euroopan parlamentille sisämarkkinoiden ongelmista 
toimitettuihin vetoomuksiin; korostaa, että vetoomusprosessia pitäisi hyödyntää aiempaa 
paremmin EU:n lainsäädäntöprosessin parantamiseksi;

15. huomauttaa, että Lissabonin sopimuksen voimaantulo on antanut Euroopan parlamentille 
aiempaa enemmän valtuuksia jäsentää ja tarkastaa EU:n lainsäädäntöä; kehottaa 
sisällyttämään tulostaulun havainnot Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
väliseen jäsenneltyyn vuoropuheluun;

16. kehottaa komissiota varmistamaan, että vastaavuustaulukot julkaistaan, asettamaan 
numerotavoitteet, joiden avulla vaje sisämarkkinalainsäädännön saattamisessa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä saadaan supistumaan 0,5 prosenttiin ja vaje kansallisen 
lainsäädännön saattamisessa EU:n lainsäädännön mukaiseksi 0,5 prosenttiin, ja 
varmistamaan rikkomisesta johtuvan menettelyn tehokkaamman soveltamisen eri 
vaiheissa asetettavien numerotavoitteiden avulla, koska kuten komissio sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketissa määritti, nämä ovat välttämättömiä sisämarkkinalainsäädännön 
moitteetonta ja täysimääräistä soveltamista varten;

Yrityksille ja kansalaisille tarkoitettujen sisämarkkinoiden toteuttaminen

17. kehottaa komissiota selvittämään tapoja SOLVITin, Sinun Eurooppasi -neuvonnan, 
Yritys-Eurooppa-verkoston, Euroopan kuluttajakeskusten ja Euroopan 
työnvälitysverkoston välisen yhteistyön lisäämiseksi ja ponnistusten ja voimavarojen 
päällekkäisyyden välttämiseksi;
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18. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan, että SOLVIT-keskuksissa on riittävästi henkilökuntaa 
ja että yhteensovittamisen ja viestinnän taso kaikkien kansallisten hallintojen tahojen 
kanssa on riittävä päätösten täytäntöönpanon takaamiseksi;

19. kehottaa komissiota keskittymään kansalaisille ja kuluttajille henkilökohtaista palvelua 
tarjoavan yhden yhteyspisteen toteuttamiseen komission edustustoimistojen avulla 
kaikissa jäsenvaltioissa; katsoo, että SOLVITin, Sinun Eurooppasi -neuvonnan, Yritys-
Eurooppa-verkoston, Euroopan kuluttajakeskusten ja Euroopan työnvälityspalvelun 
yhteyshenkilöiden yhdistämisellä edustustoimistoissa täytettäisiin tämä tavoite ja 
parannettaisiin yhteensovittamista ja yhteenkuuluvuutta; kehottaa komissiota 
harkitsemaan, onko erityisen oikeusperustan antaminen SOLVITille kannattavaa;

20. kehottaa komissiota tiedottamaan, onko komission henkilökunnan tarjoaminen 
henkilökohtaista palvelua tarjoaviin yksiin yhteyspisteisiin jokaisessa jäsenvaltiossa 
kannattavaa; katsoo, että se voisi olla ratkaisu SOLVITin eri kansallisissa julkisissa 
hallinnoissa havaitsemiin henkilökunnan hankkimista koskeviin ongelmiin;

21. kehottaa SOLVITia, Sinun Eurooppasi -neuvontaa, Yritys-Eurooppa-verkostoa, Euroopan 
kuluttajakeskuksia ja Euroopan työnvälityspalvelua panemaan merkille kansalaisten ja 
yritysten keskeiset huolet, jotka on ilmaistu komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa 
"The Single Market through the lens of the people: A snapshot of citizens’ and businesses’ 
20 main concerns" ja järjestämään työnsä tärkeysjärjestykseen niiden mukaan;

22. kehottaa komissiota määrittämään vammaisten kansalaisten ja kuluttajien tärkeimmät 
esteet sisämarkkinoilla ja järjestämään niin, että kyseisten esteiden poistamiseksi 
toteutetaan erityisponnistuksia;

23. suosittaa lisäämään yhteensovittamista SOLVITin ja EU Pilot -hankkeen välillä 
yhteensovittamisen ja hyvien käytäntöjen vaihdon parantamiseksi;

24. huomauttaa, että ensimmäisen sisämarkkinafoorumin onnistuminen on yrityksille ja 
kansalaisille mahdollisuus tutustua sisämarkkinoiden sääntöihin; suhtautuu tähän 
tapahtumaan myönteisesti mahdollisuutena korostaa edelleen sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan tiellä olevia esteitä; toistaa komission ja jäsenvaltioiden 
toiminnan merkityksen näiden esteiden poistamisessa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita jatkamaan sitoutumista ja antamaan sidosryhmille enemmän valtaa 
järjestämällä säännöllisiä sisämarkkinafoorumeja;

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

Johdanto

Euroopan unioni käy tällä hetkellä läpi pahinta talouskriisiä unionin perustamisen jälkeen. 
Tämä kriisi uhkaa koko Euroopan talouden perustaa. Sisämarkkinat on paras väline, joka 
meillä on jäsenvaltioiden talouksien kasvun palauttamiseksi.

Tällä hetkellä sisämarkkinat ovat historiallisessa käännekohdassa. Vuonna 2011 hyväksyttiin 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja Krakovassa järjestettiin sisämarkkinafoorumi, jossa 
EU:n toimielimet, jäsenvaltiot ja tärkeimmät sidosryhmät osoittivat sitoumuksensa aiempaa 
paremmin toimiviin sisämarkkinoihin. Vuonna 2012 vietetään sisämarkkinoiden 
20. vuosipäivää. Käytetään tämä tilaisuus hyväksemme ja pohditaan yhdessä ja voitetaan 
esteet, jotka estävät meitä ymmärtämästä EU:n sisämarkkinoiden täysiä mahdollisuuksia. 
Kansalaiset ja yritykset ovat moitteettomasti toimivien ja täysin toimintakykyisten 
sisämarkkinoiden lopullisia edunsaajia. Meidän tehtävämme lainsäätäjinä on toimia heidän 
puolestaan. 

Useita välineitä on kehitetty kannustamaan edelleen sisämarkkinoiden loppuunsaattamista ja
mittaamaan yksittäisten jäsenvaltioiden edistymistä tätä päämäärää kohti. Sisämarkkinoiden 
tulostaulu on yksi näistä välineistä, joilla kannustetaan jäsenvaltioita parantamaan 
sisämarkkinadirektiivien osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen laatua ja oikea-
aikaisuutta. Uusimmassa sisämarkkinoiden tulostaulussa Euroopan komissio korostaa, että 
Malta on edistynyt parhaiten sisämarkkinadirektiivien oikea-aikaisessa saattamisessa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, kun taas Tšekin tasavalta on luettelon lopussa, vaikka se onkin 
edistynyt tasaisesti.

Kansalaisille ja kuluttajille tarkoitettujen sisämarkkinoiden toteuttaminen ei lopu hyvän 
lainsäädännön laatimiseen. Se sisältää myös riittävän täytäntöönpanon ja rajatylittävän 
synergian eri kansallisten hallintojen välillä. Ilman tällaista täytäntöönpanoa yritykset ja 
kansalaiset eivät pysty nauttimaan sisämarkkinoiden hyödyistä. Tässä suhteessa komission 
SOLVIT-verkosto tarjoaa kansalaisille ja yrityksille nopean ja tehokkaan tavan ratkaista 
sisämarkkinasääntöjen rikkomisesta johtuvia ongelmia. 

Vuodesta 2012 alkaen Euroopan komissio yhdistää sisämarkkinoiden tulostaulun SOLVITin 
vuosikertomukseen antaakseen entistä kattavamman katsauksen Euroopan unionin 
edistymisestä sisämarkkinoiden loppuunsaattamisessa. Siksi tässä mietinnössä on esittelijän 
näkemyksiä näistä kahdesta välineestä. 

Esittelijä tukee Euroopan komission ponnistuksia tällä alalla mutta vaatii myös entistä 
enemmän määrätietoisuutta EU:n lainsäädännön valvomisessa ja selkeämpää tiedottamista 
täytäntöönpannuista rikkomismenettelyistä. Lisäksi kansallisilta laitoksilta ja hallinnoilta 
vaaditaan entistä vahvempaa sitoutumista takaamaan sisämarkkinadirektiivien asianmukainen 
ja oikea-aikainen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano.



PE478.642v01-00 10/11 PR\888029FI.doc

FI

Sisämarkkinoiden sääntelypuitteiden rakentaminen

Esittelijä kannattaa aiempaa ankarampia, vaikkakin realistisia, osaksi kansallista 
lainsäädäntöä saattamista ja täytäntöönpanoa koskevia tavoitteita. Sisämarkkinoiden 
tulostaulun uusimmat tulokset ovat osoittaneet, että jäsenvaltiot ovat alkaneet laiminlyödä 
toteuttamista entistä enemmän. 

Aiemmin oli vallalla myönteisiä suuntauksia, joita ei valitettavasti näkynyt uusimmassa 
sisämarkkinoiden tulostaulussa. Siksi on välttämätöntä pyrkiä edelleen kohti seuraavien 
kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamista ja ylittämistä: mahdollisimman matala vaje 
saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, mahdollisimman lyhyet viipeet saattamisessa 
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja mahdollisimman korkea laatu saattamisessa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Tämä on saatu aikaan aiemmin ja se on mahdollista saada aikaan 
tulevaisuudessa. Sen aikaansaamiseksi jäsenvaltiot eivät kuitenkaan voi panna 
sisämarkkinoita viimeiseksi tärkeysjärjestyksessään. Kovien aikojen pitäisi olla jäsenvaltioille 
merkki siitä, että sisämarkkinoita on korostettava enemmän, eikä siitä, että kovia aikoja 
käytetään tekosyynä välttää niiden sitoumuksia saada aikaan täysin toimivat sisämarkkinat.

Esittelijä katsoo, että kaikkia välineitä, jotka komissiolla on käytössään oikea-aikaisen ja 
korkealaatuisen osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen edistämiseksi, on käytettävä 
yhdessä rikkomisesta johtuvien menettelyjen kanssa. Esittelijä suhtautuu myönteisesti 
komission ponnistuksiin saada tässä suhteessa aikaan kattavampi lähestymistapa.

Yrityksille ja kansalaisille tarkoitettujen yhtenäismarkkinoiden toteuttaminen

Komissio on myös kohdentanut huomattavia ponnistuksia nopeiden ja tehokkaiden 
tiedotusportaalien ja ongelmanratkaisumekanismien tarjoamiseen varmistaakseen, että 
kansalaisilla ja yrityksillä on hyvät välineet sisämarkkinoista hyötymiseen ja esteiden, 
esimerkiksi Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisen, voittamiseen.

SOLVIT, Sinun Eurooppasi -neuvonta, Yritys-Eurooppa-verkosto, Euroopan 
kuluttajakeskukset ja Euroopan työnvälityspalvelu ovat joitakin sellaisia välineitä. 

Vaikka näiden mekanismien merkitystä on korostettava, monet toimivat rinnakkain, mikä 
johtaa ponnistusten päällekkäisyyteen ja riittämättömään yhteensovittamiseen. Lisäksi 
kansalaisten ja yritysten kannalta erilaisten ja päällekkäisten välineiden runsaus vaikeuttaa 
asianmukaisen välineen löytämistä tiettyä huolenaihetta varten. Se, että useimpien SOLVITin 
saamista kanteista katsotaan olevan sen toimivallan ulkopuolella, vahvistaa tämän kohdan. 
Esittelijä kannustaa komissiota sovittamaan kaikki nämä aloitteet yhteen ja soveltamaan 
kuluttajalähtöistä lähestymistapaa: kansalaisille henkilökohtaista palvelua tarjoavan yhden 
yhteyspisteen avulla.

Jäsenvaltioita myös kehotetaan varmistamaan, että SOLVIT-keskuksilla on asianmukaiseen 
toimintaan tarvittavat voimavarat. Henkilökunnan vähäisyys on ollut ongelma monen vuoden 
ajan; vaikka jäsenvaltioiden ponnistukset ovat viime aikoina auttaneet parantamaan tilannetta, 
on ehdottoman tärkeää osoittaa SOLVITille soveltuva rakenne ja riittävä henkilökunta, jotta 
tapauksia koskevien päätösten määräaikoja voidaan noudattaa. Siten varmistetaan, että 
kansalaiset ja yritykset voivat saada ongelmansa ratkaistuksi tehokkaasti ja asianmukaisesti. 
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Komissio käsittelee pian SOLVITin mahdollista oikeusperustaa. Esittelijä tukee ajatusta siitä, 
että SOLVITin erityisen oikeusperustan nojalla tälle ohjelmalle osoitettaisiin asianmukaiset 
voimavarat ja helpotettaisiin sen tehtävien toteuttamista. Se hyödyttäisi epäilemättä 
kansalaisia ja yrityksiä. 

Esittelijä kuitenkin varoittaa liiallisesta muodollisuudesta, jota SOLVITin oikeusperusta voisi 
saada aikaan tietyissä jäsenvaltioissa. Esittelijä on myös huolissaan tämän toimenpiteen 
toissijaisuutta koskevista mahdollisista ongelmista ja kehottaa komissiota kiinnittämään 
erityistä huomiota toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen.


