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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

palveluiden sisämarkkinoista: tilanneselvitys ja tulevat toimet
(2012/2144(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 palveludirektiivin täytäntöönpanosta ”Kasvua 
luovia uusia palveluita koskeva kumppanuus vuosina 2012–2015” (COM(2012)0261) ja
siihen liittyvät komission yksiköiden valmisteluasiakirjat,

– ottaa huomioon komission tutkimuksen ”The economic impact of the Services Directive:
A first assessment following implementation” (Economic Papers No 456),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Palvelujen sisämarkkinat toimivammiksi –
palveludirektiivin mukaisen keskinäisen arvioinnin tulokset ja tarvittavat jatkotoimet” 
(COM(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 ”Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti –
”Yhdessä uuteen kasvuun”” (COM(2012)0573),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Sisämarkkinoiden hallinnoinnin parantaminen” 
(COM(2012)0259),

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

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti” 
(COM(2010)0608),

– ottaa huomioon 14.–15. maaliskuuta 2013 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät 
eurooppalaisten politiikkojen vaikutuksista kasvuun ja työllisyyteen,

– ottaa huomioon 28.–29. kesäkuuta 2012 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät kasvu- ja 
työllisyyssopimuksesta,

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät palvelujen 
sisämarkkinoiden toimivuuden parantamisesta palveludirektiiviä koskevan keskinäisen 
arvioinnin perusteella,

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

                                               
1 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.
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– ottaa huomioon 7. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselman suosituksista komissiolle 
sisämarkkinoiden hallinnoinnista1,

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman Euroopan kansalaisten ja 
yritysten 20 suurimmasta sisämarkkinoiden toimintaa koskevasta huolenaiheesta2,

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman palveludirektiiviä 
koskevasta keskinäisestä arvioinnista3,

– ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman hallintotavasta ja 
kumppanuudesta sisämarkkinoilla4,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman kaupan ja jakelun alan 
tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden lisäämisestä5,

– ottaa huomioon 15. helmikuuta 2011 antamansa päätöslauselman palveludirektiivin 
2006/123/EY täytäntöönpanosta6,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

A. katsoo, että kriisistä voidaan selviytyä sisämarkkinoiden avulla;

B. ottaa huomioon, että palvelualan osuus on yli 65 prosenttia EU:n BKT:stä ja 
työllisyysasteesta ja että palveluala on talouden tukipylväs; ottaa huomioon, että 
palveludirektiivin soveltamisalaan kuuluvien palvelujen osuus on 45 prosenttia EU:n 
BKT:stä;

C. katsoo, että palvelumarkkinoiden kilpailukyvyn tehostaminen on välttämätöntä Euroopan 
teollisuuden kannalta;

D. katsoo, että vuonna 2006 hyväksytty palveludirektiivi on tuonut konkreettista etua 
edistämällä sekä yritysten että kuluttajien markkinoille pääsyä;

E. katsoo, että direktiivin tulkinnan hajanaisuus ja täytäntöönpanon puutteellisuus estävät 
edelleen palvelujen vapaata liikkuvuutta yli rajojen;

F. katsoo, että palveludirektiivin vaatimusten täyttämisen herpaantuminen ei saisi johtaa 
siihen, että vähennetään pyrkimyksiä saada täysi hyöty direktiivistä;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0054.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0395.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0456.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0144.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0307.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0051.
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G. katsoo, että on aika ryhtyä toimenpiteisiin, koska työttömyyden lisääntymisen vuoksi 
palveluala on aikaisempaakin tärkeämpi kilpailukyvyn, kasvun ja työllisyyden moottori, 
jota ei voida jättää vaille huomiota;

Palvelualojen käyttämätön potentiaali luoda kasvua ja työpaikkoja

1. korostaa, että byrokratia, syrjivät käytännöt ja yli EU:n sisärajojen tarjottavien palvelujen 
rajoittaminen riistävät työpaikkoja kansalaisilta;

2. korostaa, että EU:n BKT:ta voitaisiin kasvattaa 2,6 prosenttia 5–10 vuoden aikana, jos 
jäsenvaltiot olisivat valmiita panemaan palveludirektiivin täytäntöön asianmukaisesti ja 
täydellisesti ja poistamaan tarpeettomat rajoitukset;

3. korostaa, että voimassa olevien sääntöjen tehokas ja älykäs täytäntöönpano on älykäs ja 
nopea keino luoda kasvua ilman julkista rahoitusta; korostaa kiireellistä tarvetta varmistaa 
direktiivin toimivuus käytännössä;

4. pitää myönteisinä digitaalisten ja mobiilipalvelujen sekä tavaroiden ja palvelujen 
yhdistettyjen kokonaisuuksien kaltaisia uusia palvelumuotoja; korostaa tarvetta tulkita 
direktiiviä mahdollisimman laajasti ja tulevaisuuteen suuntautuneesti, jotta voidaan 
edistää innovointia;

5. muistuttaa, että palveludirektiivi ei edelletä pakollista vapauttamista, vaan antaa sekä 
yrityksille että kuluttajille mahdollisuuden hyödyntää parhaiten sisämarkkinoiden 
mahdollisuuksia;

Esteet, rajat ja vapaan liikkuvuuden rajoitukset

6. pitää valitettavana, että jäsenvaltiot käyttävät monessa tapauksessa yleiseen etuun liittyviä 
pakottavia syitä (palveludirektiivin 15 artikla) kotimarkkinoidensa suosimisen ja 
suojaamisen välineinä; korostaa, että oikeudellista muotoa ja osakkeenomistusta koskevat 
rasittavat vaatimukset, alueelliset rajoitukset, taloudellinen tarveharkinta ja kiinteät tariffit 
luovat perusteettomia esteitä rajojen yli tapahtuvalle sijoittautumiselle;

7. kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan tehokkaasti ja täydellisesti palvelujen tarjoamisen 
vapautta koskevaa säännöstä (palveludirektiivin 16 artikla) ja poistamaan kaksinkertaiset 
sääntelyrasitteet;

8. on huolissaan kuluttajien ilmoittamien syrjintätapausten lisääntymisestä; kehottaa 
jäsenvaltioita soveltamaan asianmukaisesti palveludirektiivin 20 artiklan 2 kohtaa ja 
kehottaa yrityksiä pidättymään aiheettomista kansallisuuteen ja kotipaikkaan perustuvista 
syrjivistä käytännöistä;

Palvelujen sisämarkkinoiden älykäs hallintotapa

9. muistuttaa, että palveludirektiivin täydellinen täytäntöönpano edellyttää vuorovaikutusta 
alakohtaisten sääntöjen kanssa, joissa voidaan vaatia ylimääräisiä lupia, jotka lisäävät 
erityisesti pk-yritysten kumulatiivisia kustannuksia; kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan 
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yhdennettyä lähestymistapaa palvelujen sisämarkkinoiden yhteydessä kuluttajien ja 
yritysten oikeusvarmuuden takaamiseksi;

10. kehottaa komissiota varmistamaan palveludirektiivin mukaisen vertaisarvioinnin ja 
ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin mukaisen keskinäisen arvioinnin 
sekä määrittämään, miltä osin jäsenvaltiot estävät perusteettomasti pääsyn tiettyihin 
ammatteihin; kehottaa jäsenvaltioita luopumaan mainituista perusteettomista 
vaatimuksista;

11. pyytää, että jäsenvaltiot hyödyntävät nykyistä paremmin palvelujen vapaata liikkuvuutta 
edistävää keskinäistä tunnustamista tapauksissa, joissa sääntöjä ei ole yhdenmukaistettu;

12. toteaa, että kansallisten vaatimusten monimuotoisuus aiheuttaa hajanaisuutta; kehottaa 
edistämään vapaaehtoisten eurooppalaisten standardien kehittämistä rajat ylittävän 
vertailukelpoisuuden edistämiseksi;

13. korostaa myös, että palvelujentarjoajien rajatylittävän vakuutussuojan puutteellisuus on 
huomattavan suuri vapaan liikkuvuuden este; kehottaa sidosryhmiä etsimään ratkaisuja 
vuoropuhelun avulla;

14. kehottaa käyttämään laajemmin jäsenvaltioiden välistä sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmää siten, että sillä tarkkaillaan vaatimusten noudattamista muissa 
jäsenvaltioissa, ja käyttämään SOLVIT-järjestelmää siten, että sillä autetaan yrityksiä ja 
kuluttajia ristiriitaisten sääntöjen ja sääntöjen noudattamatta jättämisen tapauksissa;

15. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan toisen sukupolven keskitettyjen asiointipisteiden 
toimintaa siten, että ne ovat täysin toimivia, monikielisiä ja käyttäjäystävällisiä sähköisen 
hallinnon portaaleja; korostaa, että on tärkeää soveltaa palvelujen tarjoajan 
lähestymistapaa, joka kattaa koko suhdannekierron; katsoo, että sähköiset menettelyt 
tehostavat yksinkertaistamista, vähentävät noudattamiskustannuksia ja lisäävät 
oikeusvarmuutta; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan keskitettyjen asiointipisteidensä 
täydellisen yhteensopivuuden ja lisäämään niitä koskevaa tietoisuutta yli rajojen; kehottaa 
komissiota vahvistamaan keskitettyjen asiointipisteiden selkeät arviointikriteerit ja 
tiedottamaan parlamentille säännöllisesti saavutetusta edistyksestä;

Taloudellisten vaikutusten maksimointi täytäntöönpanon tehostamisen avulla 

16. korostaa, että palveludirektiivin täytäntöönpanon asianmukaisen valvonnan tehostamisen 
avulla on saavutettu konkreettisia tuloksia työpaikkojen ja kasvun osalta; kannattaa näin 
ollen parhaiden käytänteiden vaihtamista jäsenvaltioiden välillä, raja-alueiden 
toimivaltaisten viranomaisten yhteiset innovatiiviset ratkaisut mukaan lukien;

17. korostaa, että täytäntöönpanon puutteellisuus aiheuttaa ”rajattomia” vaikutuksia, joiden 
kustannuksista joutuvat vastaamaan kansalaiset kaikkialla EU:n alueella; korostaa, että 
kaikki jäsenvaltiot ovat toisiaan kohtaan ja unionia kohtaan vastuussa siitä, että ne panevat 
direktiivin tehokkaasti täytäntöön, ja kaikkien jäsenvaltioiden olisi vastattava 
velvoitteistaan yhtäläisesti;
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18. korostaa, että toimivaltaiset alueelliset ja paikallisviranomaiset ovat velvoitettuja 
vastaamaan yhteisesti direktiivin täydellisestä täytäntöönpanosta direktiivin sanamuotoja 
pitemmälle siten, että yleistavoitteena on taloudellisen toiminnan edistäminen;

19. korostaa, että yleiseen etuun liittyviä pakottavia syitä käytetään liian usein palvelujen 
sisämarkkinoita vahingoittavalla tavalla; pitää valitettavana, että suhteellisuusarvioinnin 
toteuttaminen on harvinaista; pyytää, että komissio selventää suhteellisuuden käsitettä ja 
antaa jäsenvaltioille käytännön ohjeet periaatteen soveltamiseksi;

20. tukee voimakkaasti komission nollatoleranssia; kehottaa komissiota käyttämään kaikkia 
käytössään olevia keinoja, jotta se voi varmistaa voimassa olevien sääntöjen täydellisen 
noudattamisen yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa; kehottaa soveltamaan nopeutettuja 
rikkomismenettelyjä direktiivin kaikkinaisen rikkomisen yhteydessä;

Avoimuuden ja vastuullisuuden vahvistaminen

21. pyytää, että komissio laatii vertaisarviointien perusteella hankalimpia rajoituksia koskevan 
luettelon, ehdottaa kohdennettuja uudistuksia ja antaa tietoja neuvostolle ja parlamentille;

22. kehottaa komissiota kiinnittämään huomiota erityisesti palvelualaan vuotuisissa 
kasvuselvityksissä ja sisämarkkinoiden tilannetta koskevissa kertomuksissa ja 
sisällyttämään palvelut maakohtaisiin suosituksiin;

23. kehottaa kansallisia parlamentteja tukemaan aktiivisesti direktiivin täytäntöönpanoa ja 
käyttämään kansallisia viranomaisia koskevia valvontavaltuuksiaan kaikilla tasoilla;

24. kehottaa toimijoita, yrityksiä ja työmarkkinaosapuolia vastaamaan omasta osuudestaan ja 
valvomaan, että viranomaiset vastaavat tehtävistään, jotka liittyvät Euroopan palvelualan 
uudelleen elvyttämiseen ja pysyvien työpaikkojen luomiseen;

25. pyytää, että neuvosto ja puheenjohtajavaltio sisällyttävät palvelujen sisämarkkinat 
säännöllisesti kilpailukykyneuvoston kokousten asialistalle; ehdottaa sitoumusten 
noudattamista koskevien komission kertomusten uudelleen käyttöönottoa välineenä, jolla 
voidaan mitata edistymistä markkinoille pääsyn edistämisessä;

26. kehottaa Eurooppa-neuvoston jäseniä ottamaan täyden poliittisen vastuun palvelujen 
sisämarkkinoiden toimivuudesta; pyytää, että puheenjohtaja van Rompuy pitää tämän 
asian Eurooppa-neuvoston asialistalla niin kauan kuin on tarpeen, täydennettynä yhteisesti 
sovitulla etenemissuunnitelmalla, erityiset arviointikriteerit sekä jäljellä olevien esteiden 
poistamista koskevat jäsenvaltioiden aikataulut mukaan lukien;

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Palvelujen sisämarkkinat eivät tarkoita pyörän uudelleen keksimistä – kysymys on siitä, että 
pyörä saadaan pyörimään. Palvelujen sisämarkkinat tarkoittavat siirtymistä puutteellisesta 
täytäntöönpanosta täytäntöönpanon täydelliseen valvontaan. Tämän päätöslauselman 
tarkoituksena on, että jäsenvaltiot ottavat täyden vastuun palveludirektiivin hengen ja 
kirjaimen täydellisestä ja asianmukaisesta täytäntöönpanosta. Esittelijä suosittelee uudet 
palvelumuodot kattavaa laajaa tulkintaa vaatimatta direktiivin tarkistamista. Talouskriisin 
vuoksi päättäväinen toiminta on sitäkin tärkeämpää, jotta palvelualan täydet mahdollisuudet 
voidaan vapauttaa edistämään kasvua ja työpaikkojen luomista. Näin ollen sitä ei voida 
poistaa poliittiselta asialistalta.

Palvelualojen käyttämätön potentiaali luoda kasvua ja työpaikkoja

Palvelualojen osuus EU:n BKT:sta on runsaat 65 prosenttia ja palveluala on dynaaminen, 
ajanmukainen ja tulevaisuuteen suuntautunut Euroopan taloudenala. Innovointi luo jatkuvasti 
uusia erilaisia palvelualoja. Digitaaliset ja matkaviestinpalvelut muuttavat talouden 
toimintatapoja. Tavaroita ja palveluja myydään enenevässä määrin paketteina. Uusia ilmiöitä
ovat myös ”palvelustuminen” ja palvelujen ja valmistuksen entistä vahvemmat keskinäiset 
yhteydet (kuten myynnin jälkeiset palvelut, tieto- ja viestintäpalvelut…). Kaiken edellä 
mainitun perusteella palvelujen sisämarkkinoiden toimivuuden parantaminen voidaan 
määritellä Euroopan talouden kilpailukyvyn perustaksi.

Vuodesta 2006 lähtien palveludirektiivi on vauhdittanut tuntuvasti ja vauhdittaa edelleen 
EU:n palvelualan rakennemuutosta. Komission mukaan jäsenvaltiot, jotka ovat toteuttaneet 
uudistukset ja avanneet palvelumarkkinansa, ovat hyötyneet siitä merkittävästi. On kuitenkin 
todettava, että nyt, kun täytäntöönpanon määräajasta on kulunut kolme vuotta, direktiiviä ei 
vieläkään sovelleta täydellisesti ja asianmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Runsaat todisteet 
osoittavat, että byrokratian esteet jarruttavat kasvua ja riistävät kansalaisilta työpaikkoja 
samalla kun syrjivät käytännöt vähentävät kansalaisten luottamusta sisämarkkinoihin.

Poliittisella ja hallinnon tasolla esiintyy väsymistä palveludirektiiviin, koska suuret odotukset 
eivät ole toteutuneet. Työttömyyden lisääntyminen huomioon ottaen on välttämätöntä, että 
tavoitteita ei lievennetä. Aikana, jolloin vaaditaan, että säästötoimien ohella on edistettävä 
talouskasvua, mutta kriisistä ei voida selviytyä veronmaksajien kustannuksella, palvelujen 
sisämarkkinat ovat yksi harvoista aloista, joilla kasvua voidaan luoda julkisen talouden velkaa 
lisäämättä. Palveludirektiivin taloudellista vaikutusta koskeva komission tutkimus osoittaa 
selvästi, että jos jäsenvaltiot panevat direktiivin tehokkaammin täytäntöön, taloudellinen 
kokonaishyöty on kolme kertaa saavutettua suurempi, noin 2,6 prosenttia BKT:sta.

Esteet, rajat ja vapaan liikkuvuuden rajoitukset

Yrityksille on asetettu suuri määrä rajoituksia, jotka yksittäisinä näyttävät vaarattomilta, mutta 
yhdessä ne rasittavat vakavasti palveluntarjoajia, erityisesti pk-yrityksiä. Direktiivin 15 ja 
16 artikla antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden päättää, voidaanko tiettyjen kansallisten 
vaatimusten täytäntöönpanoa valvoa soveltamalla erityisen tiukkoja tarpeellisuuden ja 
suhteellisuuden kriteerejä. Valitettavasti jotkut jäsenvaltiot ovat liian monessa tapauksessa 
tulkinneet liian laajasti oikeuttaan suojella ja suosia omia markkinoitaan ja ammattiryhmiään. 
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Sen sijaan jäsenvaltiot ovat ensisijaisesti velvollisia puuttumaan vastuullisella tavalla 
”harmaisiin vyöhykkeisiin”.

Erityisesti rasittavat oikeudellista muotoa ja osakkeenomistusta koskevat vaatimukset, 
alueelliset rajoitukset ja taloudellinen tarveharkinta estävät sijoittautumista toiseen 
jäsenvaltioon ja sulkevat tietyt toimijat markkinoilta. Esimerkiksi arkkitehdit saattavat joutua 
muuttamaan liiketoimintamallinsa voidakseen perustaa tytäryhtiön toiseen jäsenvaltioon. 
Myös vähittäismyyjät saattavat joutua perustelemaan kauppansa tuoman lisäarvon 
kilpailijoistaan koostuvalle lautakunnalle.

Direktiivin 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti yritysten on pidättäydyttävä kansallisuuteen ja 
kotipaikkaan perustuvista syrjivistä käytännöistä. Siitä huolimatta erityisesti verkkomyynnin 
yhteydessä kuluttajilta kielletään oikeus ostaa samoja palveluja toisesta jäsenvaltiosta, tai 
tarjotaan samoja palveluja kuten autonvuokrausta ja risteilypakettien ostamista korkeammalla 
hinnalla. Vaikka sopimusvapaus on ensisijainen tavoite ja vaikka pk-yrityksiä ei voida 
velvoittaa myymään tuotteitaan ja palvelujaan tappiolla, olisi puututtava syrjiviin 
käytäntöihin, jotka rajoittavat kuluttajien valintamahdollisuuksia ja nostavat hintoja. Tässä 
yhteydessä esittelijä pitää myönteisenä, että komissio valmistelee syrjintäkieltoa koskevia 
erityisiä ohjeita.

Palvelujen sisämarkkinoiden älykäs hallintotapa

Tässä päätöslauselmassa keskitytään työpaikkojen luomiseen palveludirektiivin 1 artiklan 
mukaisesti: ”Tämä direktiivi ei vaikuta työoikeuteen, toisin sanoen jäsenvaltioiden yhteisön 
oikeuden mukaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti soveltamiin lakisääteisiin tai 
sopimusperusteisiin työehtoihin mukaan luettuna työterveys ja työturvallisuus ja työnantajien 
ja työntekijöiden väliset suhteet…”. Palvelualan sosiaalinen ulottuvuus on luonnollisesti 
hyvin merkittävä, mutta se sisältyy erilliseen lainsäädäntöön, kuten työntekijöiden 
lähettämistä koskevaan direktiiviin ja kansalliseen työlainsäädäntöön.

Näin ollen tässä yhteydessä olisi keskityttävä poliittisen tahdon lietsomiseen kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta voidaan poistaa vapaan liikkuvuuden kavalat esteet ja 
uhmata yrityksiä ja toimijoiden omia etuja. Monet työpaikkojen luomisen esteet perustuvat 
palveludirektiivin ja muiden EU:n sääntöjen ja kansallisten sääntöjen vuorovaikutuksen 
puutteellisuuteen. Täytäntöönpanossa on korkea aika soveltaa yhdennettyä ja vankkapohjaista 
täytäntöönpanoa.

Ensiksi komissio on toteuttanut liike-elämän palveluita sekä rakennus- ja matkailualaa 
koskevia suorituskykytestejä. Nyt on välttämätöntä siirtyä samaan suuntaan. Ensisijaisia 
tavoitteita ovat ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin huomioon ottaminen 
ja tiettyihin ammatteihin pääsyn estävien perusteettomien esteiden poistaminen. Toiseksi 
palvelujen tarjoajien on maksettava kaksi vakuutusta tai rajoitettava toimintansa yhteen 
valtioon. Esittelijä pitää näin ollen myönteisenä sitä, että komissio pyrkii löytämään 
konkreettisia ratkaisuja yhteistyössä vakuutusalan kanssa.

Yleensä ottaen jäsenvaltioiden olisi vältettävä kustannuksia aiheuttavien tarpeettomien 
säännösten lisäämistä kansalliseen lainsäädäntöön (nk. goldplating). Liian usein 
hajanaisuudesta syytetään EU:ta siitä huolimatta, että kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset sekä hallinto vastaavat täytäntöönpanon ja tulkinnan tehokkuudesta. Näin ollen 
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sen ohella, että markkinoiden hajanaisuutta olisi torjuttava sääntöjen yhtenäistämisellä ja 
yhteisten normien kehittämisellä, jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä täysimääräisesti myös 
keskinäistä tunnustamista.

Byrokratian vähentämiseksi, oikeusvarmuuden tehostamiseksi ja sääntöjen yhtenäisen 
soveltamisen edistämiseksi koko EU:n alueella sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää 
(IMI) ja SOLVIT-järjestelmää olisi käytettävä tehokkaammin ja säännöllisemmin. Lisäksi 
voidaan todeta, että keskitetyt asiointipisteet ovat palvelujentarjoajien ja vastaanottajien 
käytössä olevia konkreettisia välineitä. Uudistukset jäsenvaltioissa, jotka ovat jo siirtynet 
käyttämään toisen sukupolven keskitettyjä asiointipisteitä, ovat osoittaneet, että sähköisiin 
menettelyihin siirtyminen vähentää noudattamiskustannuksia ja edistää markkinoille pääsyä. 
Keskitetyt asiointipisteet voidaan muuttaa tehokkaiksi sähköisen hallinnon portaaliksi 
tiedottamisen ja tietoisuuden lisäämisen avulla. Olisi ryhdyttävä tehostettuihin toimiin edellä 
mainittujen muuttamiseksi yksinkertaisiksi, helppokäyttöisiksi ja käytettäviksi myös toisten 
jäsenvaltioiden kielillä. Komission olisi arvioitava jäsenvaltioiden edistymistä keskitettyjä 
asiointipisteitä koskevassa sopimuksessa määriteltyjen selkeiden arviointikriteereiden 
perusteella.

Taloudellisten vaikutusten maksimointi täytäntöönpanon tehostamisen avulla 

Euroopan palvelumarkkinoiden yhdistämistä ei pidä aliarvioida aikana, jolloin on tärkeää 
ylläpitää EU:n yhtenäisyyttä, edistää euroalueen ja sen ulkopuolisten jäsenvaltioiden välistä 
yhteenkuuluvuutta ja välttää unionin sisälle muodostuvia yhteenliittymiä. Kaikki jäsenvaltiot 
ovat yhteisesti vastuussa palvelujen sisämarkkinoiden toteuttamisesta. Esittelijä on tietoinen 
eri jäsenvaltioiden erilaisesta todellisuudesta, markkinoiden avaamiseen liittyvistä ongelmista 
ja saavutetun edistyksen tunnustamisen merkityksestä. Erilaisia normeja ja poikkeuksia olisi 
kiellettävä. Sisämarkkinoista saarnaaminen ilman sen periaatteiden noudattamista vaarantaa 
EU:n kansalaisten luottamuksen EU:n uudistusohjelmaan.

Tässä yhteydessä esittelijä pitää myönteisenä komission erinomaista tiedonantoa ”Kasvua 
luovia uusia palveluita koskeva kumppanuus” ja kannattaa nollatoleranssia palveludirektiivin 
kiistattoman rikkomisen tapauksissa. Komissio on jo aloittanut rikkomismenettelyä 
valmistelevat toimenpiteet 12 jäsenvaltiota vastaan. Esittelijä kannattaa myös rakentavaa, 
pragmaattista ja tuloksiin pyrkivää vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa, jolla pyritään 
maksimoimaan taloudelliset vaikutukset Euroopan maailmanlaajuiseen kilpailukykyyn.

Yhteiset toimet olisi kohdistettava suurempien mahdollisuuksien luomiseen yrityksille, 
suurempaan mahdollisuuteen luoda työpaikkoja ja suurempaan mahdollisuuteen tarjota 
kuluttajille enemmän valinnanvaraa todella yhtenäisemmillä markkinoilla. Näin ollen 
jäsenvaltioiden olisi muutettava näkökulmaa siten, että ne tarkastelevat, miten 
täytäntöönpanoa voitaisiin valvoa tavalla, joka sisältää digitaalisen talouden ja edistää kasvua 
sen sijaan, että keskitytään vain direktiivin kirjaimen vaatimuksiin.

Käynnissä oleva vertaisarviointi on erinomainen parhaiden käytäntöjen vaihtamisen foorumi. 
Jäsenvaltiot voivat ottaa oppia mailta, jotka ovat toteuttaneet menestyksellä uudistuksia 
palvelualoillaan, ja tarkistaa sen perusteella omaa sääntelyjärjestelmäänsä. On korkea aika 
asettaa kyseenalaisiksi monien jäsenvaltioiden edelleen ylläpitämien vaatimusten 
suhteellisuus. Komission olisi tutkittava erityisesti julkisen edun periaatteen liiallista 
käyttämistä ja annettava jäsenvaltioille suhteellisuuden arviointia ja harmaita vyöhykkeitä 
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koskevia ohjeita. Edellä mainitulla olisi edistettävä tietoa ja lisättävä tietoisuutta rajoittavien 
käytäntöjen kielteisistä vaikutuksista erityisesti paikallisella tasolla.

Avoimuuden ja vastuullisuuden vahvistaminen

Jäsenvaltiot ovat itse viime kädessä vastuussa palveludirektiivin täydellisestä, 
yhdenmukaisesta ja päämäärätietoisesta täytäntöönpanosta. Euroopan unionin kansalaisilla on 
oikeus tietää, minkä hinnan he maksavat täytäntöönpanon puutteellisuudesta. Näin ollen tässä 
päätöslauselmassa vaaditaan avoimuuden ja vastuullisuuden tehostamista.

Kansallisten parlamenttien rooli on merkittävä ja ne voivat käyttää tutkintavaltuuksiaan siten, 
että hallitukset joutuvat vastaamaan toimenpiteistään. Myös yritysten ja 
työmarkkinaosapuolten olisi käytettävä yhteistä toimivaltaansa ja painostettava asianomaisen 
maan hallitusta.

Esittelijä antaa tukensa komission pyrkimyksille vaatia, että jäsenvaltioiden on täytettävä 
velvollisuutensa. Erityisesti vertaisarvioinnit, sitoumusten noudattamista koskevat 
kertomukset ja maakohtaiset suositukset olisi annettava julkisesti parlamentin käyttöön. 
Tietoisuuden lisääminen ja julkinen keskustelu palvelujen sisämarkkinoiden toteuttamiseen 
liittyvistä ongelmista antaa kansalaisille osallistumismahdollisuuden ja mahdollisuuden 
asettaa toimivaltaiset viranomaiset vastuuseen.

Ennen kaikkea Eurooppa-neuvoston ja kilpailukykyneuvoston jäsenet olisi velvoitettava 
pitämään palvelujen sisämarkkinat säännöllisesti poliittisella asialistalla siten, että tähän 
liittyy vapaan liikkuvuuden esteiden poistamista koskeva selkeä etenemissuunnitelma. Viime 
kädessä Eurooppa voi toteuttaa kasvuohjelmansa vain sillä edellytyksellä, että jäsenvaltiot 
sitoutuvat toteuttamaan todella vapaat ja avoimet sekä kaikkia kansalaisia hyödyttävät 
palvelujen sisämarkkinat.


