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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan kansalaisten ja yritysten 20 suurimmasta sisämarkkinoiden toimintaa 
koskevasta huolenaiheesta
(2011/XXXX(INI))

Euroopan parlamentti, joka

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

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

– ottaa huomioon komission tiedonannon "2000-luvun Euroopan yhtenäismarkkinat" 
(COM(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 
(COM(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" (COM(2007)0502),

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

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 7, 10 ja 15 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 komission suosituksen aiheesta "Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti –
12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi – Yhdessä uuteen 
kasvuun" (COM(2011)0206),

– ottaa huomioon komission työasiakirjan aiheesta "Euroopan kansalaisten ja yritysten 
20 suurinta sisämarkkinoiden toimintaa koskevaa huolenaihetta" (SEC(2011)1003),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A7-0000/2012),

A. ottaa huomioon, että "Euroopan kansalaisten ja yritysten 20 suurinta sisämarkkinoiden 
toimintaa koskevaa huolenaihetta" vahvistavat, että sisämarkkinoita koskevien odotusten 
ja todellisuuden välillä on yhä eroja;

B. ottaa huomioon, että Euroopan kansalaiset kohtaavat erilaisia vaikeuksia ja monimutkaisia 
ja syrjiviä vaatimuksia pankeilta tiliä avatessaan ja että 30 miljoonalla Euroopan 
kansalaisella ei ole pankkitiliä, mistä aiheutuu esteitä liikkuvuudelle;

C. ottaa huomioon, että lähes 30 prosenttia Euroopan kansalaista ei tiedä, että heillä on 
oikeus saada terveydenhoitoa ulkomailla sekä saada siitä korvausta;

D. ottaa huomioon, että vain yksi kolmesta Euroopan kansalaisesta on tietoinen siitä, että 
ulkomaanmatkoille on otettava mukaan eurooppalainen sairaanhoitokortti;

E. ottaa huomioon, että toiseen maahan muuttavat ja auton mukanaan vievät Euroopan 
kansalaiset kärsivät raskaista ja monimutkaisista menettelyistä, joissa heiltä vaaditaan 
asiakirjoja, joita heidän kotimaassaan ei ole olemassa, sekä ylimääräisten verojen 
maksamista;

F. ottaa huomioon, että Eurobarometrin tietojen mukaan 29 prosenttia kyselyyn vastanneista 
kuluttajista on kohdannut vaikeuksia verratessaan pankkitiliinsä liittyviä tarjouksia, minkä 
vuoksi he eivät ole kyenneet valitsemaan heidän tarpeisiinsa parhaiten soveltuvaa tiliä;

G. ottaa huomioon, että tietämättömyys kuluttajien oikeuksista, lainsäädännön virheellinen 
soveltaminen ja rajatylittäviä ostoksia koskevien riitojen ratkaisemiseen liittyvät vaikeudet 
lisäävät kuluttajien epäluottamusta verkkokauppoihin, minkä seurauksena EU:ssa ei ole 
todellisia digitaalisia markkinoita, jotka palvelisivat kansalaisia ja yrityksiä;

H. ottaa huomioon, että 62 prosenttia Euroopan kuluttajista haluaisi vaihtaa 
sähköntoimittajaansa, mutta heidän valinnanvapauttansa rajoittaa selkeiden ja 
vertailukelpoisten tietojen puute;

I. ottaa huomioon, että yritykset kärsivät yhä julkisia hankintoja koskeville markkinoille 
pääsyyn liittyvistä vaikeuksista ulkomailla, koska julkisia markkinoita koskevat erilaiset 
kansalliset käytännöt ja tiettyjen jäsenvaltioiden monimutkaiset hallinnolliset vaatimukset 
poikkeavat toisistaan;

J. katsoo, että vammaisten henkilöiden tarpeisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta he
voivat osallistua kokonaisvaltaisesti sisämarkkinoille;
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I. Johdanto

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että Euroopan komissio esitteli työasiakirjan "Euroopan 
kansalaisten ja yritysten 20 suurinta sisämarkkinoiden toimintaa koskevaa huolenaihetta" 
sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti oli antanut 20. toukokuuta 2010 päätöslauselman 
kuluttajille ja kansalaisille tarkoitettujen yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta;

2. on vakuuttunut siitä, että Euroopan komissio esittelee konkreettisia ehdotuksia näiden 
20 kansalaisten huolenaiheen ratkaisemiseksi;

3. tunnustaa, että pätevän työvoiman liikkuvuuden edistäminen parantaisi EU:n 
kilpailukykyä, minkä vuoksi on tarpeellista ottaa käyttöön nykyaikainen ammatillisen 
pätevyyden tunnustamista koskeva kehys;

4. kehottaa Euroopan komissiota vahvistamaan nuorten liikkuvuutta koskevia ohjelmia ja 
edistämään tällä tavoin nuorten pääsyä työmarkkinoille;

5. korostaa internetin merkitystä tehokkaan kaupankäynnin ja uusien markkinoiden ja 
mahdollisuuksien luomisen osalta; 

II. Hallinto

6. korostaa, että kansalaisiin, kuluttajiin ja pk-yrityksiin keskittyvää kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa sisämarkkinoihin on syvennettävä, jotta kansalaiset, kuluttajat ja pk-
yritykset voivat nauttia täysin sisämarkkinoiden tarjoamista eduista;

7. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston, komission ja jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä on vahvistettava, jotta kansalaiset ovat näkyvillä EU:n tärkeimmissä 
hankkeissa ja päivittäisessä toiminnassa; 

8. vaatii jäsenvaltioita nykyaikaistamaan julkishallintoaan yksinkertaistamalla 
sääntelykehystä ja kannustamalla ottamaan käyttöön sähköisten viranomaispalvelujen 
kaltaisia sähköisiä toimintoja;

9. kannustaa jäsenvaltioita vaihtamaan hyviä käytäntöjä, jotta ne voivat onnistua EU:n 
lainsäädännön yhdenmukaisessa soveltamisessa;

10. suhtautuu myönteisesti Euroopan komission päätökseen parantaa EU:n lainsäädännön 
soveltamiseen liittyvien tapausten hallintaa koskevia tietokantojaan1;

11. vaatii komissiota kehittämään "Sinun Eurooppasi" -portaalin ja tekemään siitä todellisen 
digitaalisen keskitetyn asiointipisteen, joka tarjoaa kansalaisille ja yrityksille tietoja 
sisämarkkinoista;

12. pyytää komissiota arvioimaan paikallis- ja alueviranomaisten osallisuuden 
sisämarkkinoiden tietojärjestelmän laajentamista koskevan strategian yhteydessä;

                                               
1 CHAP – valitus- ja tietopyyntörekisteri
  EU Pilot – ongelmien ratkominen jäsenvaltioiden kanssa
  NIF – ilmoittamatta jättämiseen liittyvien tapaamisten kirjaamista varten tarkoitettu tietokanta
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13. korostaa, että kansalaisten sisämarkkinoiden toimintaa koskevat huolenaiheet ovat 
seurausta kolmesta erilaisesta puutteesta, joita ovat tietojen puute, soveltamiseen liittyvät 
puutteet ja lainsäädännöllinen tyhjiö; tunnustaa, että nämä kolme puutetta on poistettava 
samanaikaisesti, jotta sisämarkkinoiden paras mahdollinen toiminta voidaan taata;

14. palauttaa mieliin pk-yritysten merkityksen EU:n taloudelle ja pyytää Euroopan komissiota 
kehittämään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa pk-yritystestiä, jotta pk-yritysten kärsimää 
byrokratiaa ja hallinnollisia rasitteita voitaisiin vähentää;

III. Tiedottaminen ja viestintä

15. toistaa, että sisämarkkinoita koskevien tietojen saannissa on puutteita, joiden seurauksena 
kansalaiset eivät usein tiedä tai ymmärrä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan tai tiedä, kuinka 
he voivat saada tarvitsemiansa vastauksia tai apua;

16. vaatii Euroopan komissiota hyödyntämään kaikkia käytettävissä olevia teknisiä resursseja 
sellaisten tiedotuskampanjoiden järjestämiseksi, joiden avulla kansalaisille tiedotetaan 
sisämarkkinoiden tarjoamista eduista ja kansalaisten oikeuksista sekä kannustetaan heitä 
osallistumaan kilpailukykyisempien, oikeudenmukaisempien ja tasa-arvoisempien 
markkinoiden toteuttamiseen;

17. korostaa sen merkitystä, että paikallis- ja alueviranomaiset sekä kansalaisyhteiskunnan 
jäsenet osallistuvat tiedotuskampanjoihin; painottaa, että tiedotuskampanjoita on 
järjestettävä kouluissa ja yliopistoissa, jotta uusia sukupolvia voidaan valmistella 
aktiivisemmiksi Euroopan kansalaisiksi;

18. kehottaa komissiota kehittämään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa todelliset digitaaliset 
sisämarkkinat, jotka palvelevat Euroopan kuluttajia ja yrityksiä;

IV. Lainsäädäntö / EU:n lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

19. tunnustaa, että Euroopan komission vireille panemien oikeudenkäyntien määrän 
vähentymisestä huolimatta vuoden 2010 lopussa vireillä oli noin 2 100 
rikkomusmenettelyä;

20. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan ensisijaisesti, että sisämarkkinalainsäädäntö 
saatetaan asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja että sen 
noudattamatta jättämistä esiintyy vähemmän;

21. vaatii komissiota jatkamaan sellaisten parhaiden käytäntöjen edistämistä, jotka koskevat 
sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä;

22. palauttaa mieliin tavoitteen lainsäädännön parantamisesta ja vaatii Euroopan komissiota, 
parlamenttia ja neuvostoa vahvistamaan ponnisteluja, joiden tavoitteena on parantaa 
älykästä sääntelyä koskevaa strategiaa; 
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V. Ehdotukset

23. vaatii Euroopan komissiota seuraamaan "Euroopan kansalaisten ja yritysten 20 suurinta 
sisämarkkinoiden toimintaa koskevaa huolenaihetta" kahden vuoden välein ja saattamaan 
ne ajan tasalle;

24. vaatii komissiota käynnistämään yhdessä jäsenvaltioiden, paikallis- ja alueviranomaisten 
ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa säännöllisesti eurooppalaisia 
tiedotuskampanjoita kansallisissa, alueellisissa ja paikallisissa tiedotusvälineissä ja 
tiedottamaan kansalaisille sisämarkkinoiden tarjoamista eduista, kansalaisten oikeuksista 
ja velvollisuuksista sekä mahdollisuuksista saada tietoja tai apua ongelmien ratkaisemista 
varten;

25. vaatii komissiota takaamaan esimerkiksi SOLVIT-verkon ja sisämarkkinoiden tulostaulun 
kaltaisten nykyisten välineiden väliset tehokkaat yhteenliitännät, joiden avulla on 
mahdollista valvoa EU:n direktiivien oikeaoppista ja ripeää saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä;

26. vaatii komissiota arvioimaan alueet, joilla yhteisön sääntelyn avulla varmistetaan sekä 
yksinkertaistamista ja jäsenvaltioiden suoraa soveltamista koskevan tavoitteen että 
sisämarkkinoiden tavoitteiden toteutuminen; 

27. vaatii komissiota esittelemään vuoden 2012 toisella puoliskolla "12 uutta viputekijää 
kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi" – "Yhdessä uuteen kasvuun";

28. kehottaa komissiota muotoilemaan uudelleen sisämarkkinoiden tietojärjestelmän ja 
laajentamaan sen soveltamisalaa ja parantamaan hallinnollisen yhteistyön toimivuutta 
sekä tarkistamaan SOLVIT-ohjelman ja määrittelemään sille uuden kehyksen ja 
osoittamaan sille asianmukaiset varat;

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

Vuonna 1992 täysimääräisesti täytäntöönpantujen sisämarkkinoiden luomisen tavoitteena oli 
tiivistää kansalaisten ja jäsenvaltioiden välisiä siteitä. Sisämarkkinat toimivat rajattomana 
alueena, jossa henkilöt, tavarat, palvelut ja pääoma voivat liikkua vapaasti.

Sisämarkkinat ovat olennainen osa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden ja erityisesti siihen 
kuuluvien kestävää, älykästä ja osallistavaa kasvua koskevien tavoitteiden toteutumista.

Näin ollen yli 500 miljoonaa kuluttajaa kattavien ja yli 11 miljardin euron arvoisten 
sisämarkkinoiden elvyttäminen ja tehokkuuden vahvistaminen on erittäin tärkeää, jotta EU 
voi palata takaisin talouskasvun ja työllisyyden tielle ja voittaa takaisin kansalaisten 
luottamuksen.

Sisämarkkinoiden perustamisesta tulee kuluneeksi tänä vuonna 20 vuotta. Valitettavasti 
voimme todeta, että sisämarkkinoita koskevien odotusten ja todellisuuden välillä on yhä eroja, 
sillä Euroopan kansalaiset ja yritykset kärsivät yhä esteistä, jotka liittyvät heille 
sisämarkkinoita koskevien säännösten perusteella kuuluvien oikeuksien harjoittamiseen.

Komission työasiakirja

Euroopan komissio esitteli työasiakirjan "Euroopan kansalaisten ja yritysten 20 suurinta 
sisämarkkinoiden toimintaa koskevaa huolenaihetta" sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti 
oli antanut 20. toukokuuta 2010 päätöslauselman kuluttajille ja kansalaisille tarkoitettujen 
yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta.
Tässä asiakirjassa käsitellään 20 yleisintä huolenaihetta, joita Euroopan unionin kansalaiset ja 
yritykset kohtaavat matkustaessaan ulkomaille lomalle tai työskentelemään tai ulkomaille 
muuttaessaan. Euroopan komission työasiakirjassa käsitellään muun muassa ammatillista 
pätevyyttä, sosiaaliturvaa, veroesteitä, rahoituksen saantia, verkkokauppaa, eläkkeiden 
siirrettävyyttä jne.

Työasiakirjassa esitellään kokonaisnäkemys sisämarkkinoiden toiminnan yhteydessä 
havaituista esteistä. Näkemys perustuu Euroopan komission ja neuvontapalvelujen (SOLVIT-
verkko, Sinun Eurooppasi -neuvonta, Yritys-Eurooppa-verkosto, Euroopan 
kuluttajakeskukset, Europe Direct -palvelu, EURES – Euroopan työnvälitysverkko) 
vastaanottamista valituksista laadittuun arviointiin ja kahteen viimeisimpään 
Eurobarometritutkimukseen sekä erityisiä kohderyhmiä koskeviin tutkimuksiin.

Sisämarkkinoita koskevien odotusten ja todellisuuden välillä on eroja. Erot ovat seurausta 
seuraavista toisiinsa liittyvistä puutteista:

– tietojen saantia koskeva puute – kansalaiset eivät usein tiedä tai ymmärrä riittävällä tavalla 
oikeuksiaan tai mistä saada tietoa tai apua;

– soveltamiseen liittyvät puutteet – monilla aloilla on todettu EU:n oikeudellisen kehyksen 
ja lainsäädännön käytännön soveltamisen välinen kuilu;

– lainsäädännöllinen tyhjiö – EU:n oikeudellinen kehys ei vastaa tietyillä aloilla 
kansalaisten ja yritysten odotuksia.

Esittelijän kanta

Esittelijä suhtautuu myönteisesti Euroopan komission esittelemään työasiakirjaan "Euroopan 
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kansalaisten ja yritysten 20 suurinta sisämarkkinoiden toimintaa koskevaa huolenaihetta".
 Euroopassa vuodesta 2008 vallinneella talous-, rahoitus- ja sosiaalikriisillä on ollut 
huomattavia vaikutuksia sisämarkkinoille. Kriisin seurauksena kansalaisten näkemys 
sisämarkkinoista on muuttunut kielteiseksi samalla kun EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot ovat 
ymmärtäneet, että sisämarkkinoita ei hyödynnetä täysimääräisesti. 
Euroopan komissio on pyrkinyt alusta asti esittelemään toimenpiteitä1, joiden tarkoituksena 
on elvyttää sisämarkkinoita ja parantaa kansalaisten luottamusta sisämarkkinoihin2. Tämän 
vuoksi monilla ongelmallisiksi määritellyillä aloilla on jo ryhdytty toimenpiteisiin, joita ovat 
esimerkiksi ehdotukset ammatillisen pätevyyden tunnustamista koskevan järjestelmän 
nykyaikaistamiseksi ja julkisia hankintasopimuksia koskevien mahdollisuuksien 
parantamiseksi.
Esittelijä katsoo näin ollen, että tässä mietinnössä ei tarvitse esitellä ratkaisua jokaiseen 
20 huolenaiheeseen, vaan mietinnössä voidaan esittää Euroopan komissiolle ja jäsenvaltioille 
suuntaviivoja/suosituksia Euroopan komission työasiakirjassa määritellyn kolmen erilaisen 
puutteen ratkaisemiseksi ja edistää tällä tavoin sisämarkkinoiden elvyttämistä.
Toisaalta esittelijä katsoo, että kolme määriteltyä puutetta on ratkaistava samanaikaisesti ja 
että niiden ratkaiseminen riippuu ensisijaisesti jäsenvaltioiden poliittisen tahdon 
voimakkuudesta.

Esittelijä korostaa lisäksi tarvetta luoda asianmukaisella tavalla toimivat todelliset digitaaliset 
sisämarkkinat, joihin kuluttajat ja yritykset voivat luottaa ja joiden avulla herätetään uudelleen 
henkiin EU:n rakennushanke ja voitetaan takaisin kansalaisten, kuluttajien ja yrittäjien 
luottamus.

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä on 
vahvistettava näinä aikoina, jolloin kansalaiset suhtautuvat jokseenkin epäluottavaisesti 
"Eurooppaan", jotta kansalaiset voivat olla enemmän läsnä Euroopan unionin tärkeimmissä 
hankkeissa ja päivittäisessä toiminnassa. 

Tämän vuoksi on tarpeen hallita paremmin yhdessä. 
Esittelijä päätti siksi liittää mietintöön hallintoa käsittelevän luvun, jossa kannatetaan 
kokonaisvaltaista hallintoa koskevaa lähestymistapaa, jonka avulla on mahdollista valvoa 
sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön oikeaoppista ja ripeää saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, mikä mahdollistaa tiedottamisen järjestämisen kansalaisille heidän 
oikeuksistaan, helpottaa näiden oikeuksien harjoittamista yksinkertaistamalla hallinnollisia 
menettelyjä sekä tiivistää eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä 
yhteydenpitoa yhteistyön lisäämiseksi. 

                                               
1 Komission tiedonanto "Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – Kohti kilpailukykyistä sosiaalista 
markkinataloutta: 50 ehdotusta yhteistyön, yritystoiminnan ja vuorovaikutuksen parantamiseksi" 
(COM(2010)0608)
2 Komission tiedonanto: "Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja 
luottamuksen lisäämiseksi – Yhdessä uuteen kasvuun", (COM(2011)0206) 
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Euroopassa nykyisin vallitsevan talous-, rahoitus- ja sosiaalikriisin vuoksi esteiden 
poistaminen ja sisämarkkinoiden elvyttäminen on välttämätöntä, sillä se edistää innovointia, 
talouskasvua, kilpailukyvyn parantumista, työpaikkojen luomista ja Euroopan kansalaisten 
luottamusta sisämarkkinoita kohtaan.

Meidän on näin ollen puhallettava uutta henkeä sisämarkkinoihin, joiden keskipisteeseen 
asetetaan Euroopan kansalaiset ja kuluttajat, jotta he voivat hyötyä täysimääräisesti 
sisämarkkinoiden tarjoamista eduista ja edistää tällä tavoin Euroopan unionin alueellista, 
taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Tällä tavoin Euroopan kansalaisille annetaan uudestaan takeet yhteisestä hankkeesta, joka 
perustuu edistykseen ja solidaarisuuteen.


