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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

suosituksista komissiolle sisämarkkinoiden hallinnoinnista
(2012/0000(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 225 artiklan,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 26 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden 
hallinnoinnin parantaminen" (COM(2012)0259),

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

– ottaa huomioon 27. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon aiheesta 
"Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – Kohti kilpailukykyistä sosiaalista 
markkinataloutta: 50 ehdotusta yhteistyön, yritystoiminnan ja vuorovaikutuksen 
parantamiseksi" (COM(2010)0608),

– ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon aiheesta 
"Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja 
luottamuksen lisäämiseksi – "Yhdessä uuteen kasvuun"" (COM(2011)0206),

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Toinen 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – "Yhdessä uuteen kasvuun"" (COM(2012)0573),

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2012 annetun komission tiedonannon palveludirektiivin 
täytäntöönpanosta "Kasvua luovia uusia palveluita koskeva kumppanuus vuosina 2012–
2015" (COM(2012)0261),

– ottaa huomioon Mario Montin Euroopan komission puheenjohtajalle laatiman 
9. toukokuuta 2010 päivätyn kertomuksen "A new strategy for the Single Market  At the 
service of Europe's Economy and Society" (Uusi sisämarkkinastrategia – unionin 
talouden ja yhteiskunnan palveluksessa),

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 26. kesäkuuta 2012 antaman 
selvityksen "Kohti todellista talous- ja rahaliittoa" ja 12. lokakuuta 2012 laaditun 
välikertomuksen, jossa kysymystä tarkastellaan,

– ottaa huomioon sisämarkkinoiden tulostaulun N:o 23 (syyskuu 2011) ja parlamentin 
22. toukokuuta 2012 asiasta laatiman päätöslauselman1,

– ottaa huomioon sisämarkkinoiden tulostaulun N:o 25 (lokakuu 2012),

– ottaa huomioon komission yksiköiden 24. helmikuuta 2012 päivätyn sisämarkkinoiden 
                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0211.
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toteutumista koskevan valmisteluasiakirjan "Making the Single Market Deliver: Annual 
Governance check-up 2011" (SWD(2012)0025) (Sisämarkkinoiden lupauksien 
täyttäminen: vuotuinen hallinnollinen tarkastus 2011),

– ottaa huomioon 30. ja 31. toukokuuta 2012 kokoontuneen kilpailukykyneuvoston 
päätelmät aiheesta "Digital Single Market and Governance of the Single Market" 
(Digitaaliset sisämarkkinat ja sisämarkkinoiden hallinnointi),

– ottaa huomioon 10. ja 11. lokakuuta 2012 kokoontuneen kilpailukykyneuvoston 
päätelmät sisämarkkinoiden toimenpidepaketista,

– ottaa huomioon 28. ja 29. kesäkuuta 2012 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon 18. ja 19. lokakuuta 2012 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon 14.–16. lokakuuta 2012 järjestetyn Euroopan unionin parlamenttien 
unionin asioita käsittelevien valiokuntien konferenssin (COSAC) XLVIII kannanoton ja 
päätelmät,

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman kuluttajille ja 
kansalaisille tarkoitettujen yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta 1,

– ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman hallintotavasta ja 
kumppanuudesta sisämarkkinoilla 2,

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman "Sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti ja kasvun edistämistoimet"3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 42 ja 48 artiklan,

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

A. katsoo, että tarvitaan entistä enemmän sosiaalisen markkinatalouden käsitteeseen 
perustuvia toimivia, tehokkaita ja esteettömiä sisämarkkinoita unionin talouden 
elvyttämiseksi, kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi sekä työpaikkojen luomiseksi;

B. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeisessä asemassa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi;

C. toteaa, että sisämarkkinoita ei ole vieläkään, 20 vuoden kuluttua niiden virallisesta
perustamisesta, saatettu täysin päätökseen huolimatta noin 1 500 direktiivin ja lähes 
1 000 asetuksen hyväksymisestä; 

D. katsoo, että on kiireellisesti vahvistettava sisämarkkinoiden hallinnointia sekä 
parannettava sisämarkkinoita hallinnoivien sääntöjen täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon 
valvontaa;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0186.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0144.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0258.
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E. katsoo, että korkeimmalla tasolla tehdyistä poliittisista sitoumuksista ja komission ja 
jäsenvaltioiden toteuttamista toimista huolimatta vaje, joka vallitsee EU:n 
sisämarkkinalainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, on noussut 
keskimäärin 0,7 prosentista vuonna 2009 1,2 prosenttiin helmikuussa 2012;

F. katsoo, että unionin selkärankana toimivat sisämarkkinat ja niiden asianmukainen 
toiminta unionin taloudellisen ja sosiaalisen elpymisen perustana ja kehyksenä ovat 
ensiarvoisen tärkeässä asemassa;

G. katsoo, että mahdollinen taloudellinen hyötyminen palveludirektiivin täysimääräisestä ja 
asianmukaisesta täytäntöönpanosta tuottaa kasvupotentiaalia, joka on suuruudeltaan 0,8–
2,6 prosenttia bruttokansantuotteesta (BKT), ja että tuloksia olisi odotettavissa viidestä 
kymmeneen vuoden kuluttua kyseisen direktiivin täytäntöönpanosta;

H. toteaa, että komission arvion mukaan unionin BKT saattaisi kasvaa vielä neljä prosenttia 
seuraavien kymmenen vuoden ajan sisämarkkinoiden nopean kehittämisen edistämisen 
myötä;

I. katsoo, että kaikilta EU:n toimielimiltä vaaditaan yhä vahvaa johtajuutta ja jäsenvaltioilta 
selkeää poliittista vastuuta, jotta sisämarkkinoiden vapauksien jäljellä olevat rajoitukset 
saadaan poistettua;

J. toteaa, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja painotti edellä mainitussa, 
26. kesäkuuta 2012 pitämässään puheenvuorossa, että on tärkeää taata täysimääräinen 
yhdenmukaisuus sisämarkkinoiden kanssa samoin kuin avoimuus edettäessä kohti
syvempää talous- ja rahaliittoa;

K. katsoo, että niin jäsenvaltioissa kuin unionissa on nyt toteutettava konkreettisia toimia 
niiden esteiden poistamiseksi, jotka haittaavat saatavuutta ja kilpailua, ja konkreettisia 
uudistuksia, joilla taataan todellinen tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman 
liikkuvuus unionissa;

Lainsäädännön parantaminen

L. katsoo, että komission olisi asetettava tavoitteeksi monialaisen koordinoinnin ja 
yhdenmukaisuuden lisääminen valmisteltaessa lainsäädäntöehdotuksia, joilla on 
merkitystä sisämarkkinoiden kannalta; katsoo, että komission olisi toteutettava 
perusteellisia vaikutuksenarviointeja, joissa esitetään vakuuttavia perusteita 
sisämarkkinalainsäädännön antamiseksi ennen lainsäädäntöehdotuksien hyväksymistä;

M. katsoo, että komission olisi toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja aina, kun se on 
asianmukaista – sekä ensisijaisesti tapauksissa, joissa unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoon liittyen ei tarvita enempää harkintavaltaa – valittava mieluummin 
asetukset direktiivien sijaan sisämarkkinoita sääntelevinä oikeudellisina välineinä;

N. katsoo, että komission olisi harkittava "sisämarkkinatestin" käyttöön ottamista 
jäsenvaltioissa, jotta olisi mahdollista arvioida, vaikuttaako uusi, kansallisesti hyväksytty 
lainsäädäntö kielteisesti sisämarkkinoihin; katsoo, että olisi tarkasteltava 
direktiivin 98/34/EY tarkistamista sen soveltamisalan laajentamiseksi palvelualalle ja 
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muille aloille; 

O. katsoo, että on keskeisen tärkeää, että jäsenvaltioiden välistä hallinnollista yhteistyötä 
toteutetaan tehokkaalla, vaikuttavalla ja kustannustehokkaalla tavalla, kuten 
sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) tapauksessa;

Osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen, täytäntöönpanon ja soveltamisen 
parantaminen

P. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi saatettava direktiivit johdonmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja hyväksyttävä yhteisesti ja samanaikaisesti kaikki uudet säännökset, jotka 
liittyvät johonkin unionin lainsäädäntötoimeen, jotta varmistetaan, että tällöin 
ilmennetään unionissa saavutettua kompromissia;

Q. katsoo, että on lisättävä unionin lainsäädännön täytäntöönpanon avoimuutta ja yhtenäistä 
soveltamista jäsenvaltioissa; toteaa, että vastaavuustaulukkojen hyödyllisyys korostuu 
entisestään yhdentyneillä sisämarkkinoilla, kun tarkoituksena on ilmentää unionin 
säännöksien saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja katsoo, että komission olisi 
tästä syystä kehotettava laatimaan näitä taulukoita useammin;

Täytäntöönpanon valvonta

R. katsoo, että kokemuksien ja parhaiden käytäntöjen vaihtaminen jäsenvaltioiden kesken on 
ratkaisevan tärkeää, jotta saataisiin tietoa unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa 
koskevista kansallisista mekanismeista ja jäljellä olevista sisämarkkinoiden esteistä; 
toteaa, että komissio voisi käynnistää kaiken uuden unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien virkamiesten verkoston toiminnan ja koordinoida sitä 
SOLVIT-verkon rinnalla, luoden siten vaihto- ja vertaisarviointifoorumin tiiviin 
yhteistyön tekemiseksi jäsenvaltioiden kanssa ja täytäntöönpanon kokonaisvaltaisen 
laadun parantamiseksi; katsoo, että olisi edistettävä unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten virkamiehien välisiä vaihtoja, jotta parannetaan 
tiedonkulkua ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa;

S. katsoo, että sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanoa koskevien, yksinomaan 
määrällisten tilastojen avulla ei voida arvioida täytäntöönpanon laadukkuutta ja 
keskeisten erityisvälineiden vaikutusta sisämarkkinoihin; katsoo, että tästä syystä 
tarvitaan sisämarkkinoiden täytäntöönpanoa ja edistymistä koskevaa poliittista ja 
laadullista arviointia, erityisesti ottaen huomioon unionin uuden 
sisämarkkinalainsäädännön merkitys;

T. katsoo, että tällaisessa arvioinnissa olisi tehtävä ero sen välillä, jätetäänkö lainsäädäntöä 
saattamatta osaksi kansallista lainsäädäntöä, mikä on jäsenvaltion kannalta selvästi 
tunnistettavissa oleva laiminlyönti, ja lainsäädännön noudattamatta jättämistä koskevan 
mahdollisuuden välillä, mikä saattaa perustua unionin lainsäädännön erilaiseen tulkintaan 
ja ymmärtämiseen; toteaa, että perussopimuksissa määrätään, että ainoastaan Euroopan 
unionin tuomioistuin voi viime kädessä ja julkisesti vahvistaa, että kansallinen 
lainsäädäntö ei ole unionin lainsäädännön mukainen; katsoo, että Euroopan parlamentille 
olisi toimitettava vuosittain luettelo unionin säädöksistä, joita ei ole saatettu osaksi 
kansallista lainsäädäntöä tai joita ei ole saatettu asianmukaisesti osaksi kansallista 
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lainsäädäntöä kyseisissä jäsenvaltioissa;

Täytäntöönpanon parantaminen

U. katsoo, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklassa 
vahvistettujen ja komission täytäntöön panemien rikkomismenettelyjen mukaisesti ei ole 
mahdollista tarkastella ja oikaista nopeasti puutteita, jotka liittyvät 
sisämarkkinasäännöksien täytäntöönpanoon ja soveltamiseen jäsenvaltioissa;

V. toteaa, että jäsenvaltioiden ja Eurooppa-neuvoston olisi tästä syystä jatkettava 
rikkomismenettelyjen kehittämistä SEUT-sopimuksen tulevien tarkistuksien yhteydessä; 
katsoo, että tässä yhteydessä olisi aiheellista harkita nopeutettujen rikkomismenettelyjen 
käyttöön ottamista sisämarkkinasäännöksien vastaisten rikkomuksien johdosta;

W. toteaa, että EU Pilot -hanke on tuottanut myönteisiä tuloksia pyrittäessä varmistamaan 
unionin lainsäädännön asianmukainen täytäntöönpano ja että hankkeen avulla vastataan 
nopeammin kansalaisten ja yrityksien ongelmiin; katsoo, että komission olisi tästä syystä 
edistettävä EU Pilot -hankkeen käyttöä ja jatkettava sen tehokkuuden parantamista; 

X. katsoo, että komission olisi vahvistettava toimia, joilla varmistetaan kaikkien 
jäsenvaltioissa hyväksyttyjen sääntöjen asianmukainen täytäntöönpano ja 
täytäntöönpanon valvonta, reagoitava nopeammin unionin lainsäädännön 
epäasianmukaista täytäntöönpanoa koskeviin ilmoituksiin ja kanteluihin sekä toteutettava 
tarvittavia toimia oikea-aikaisesti olemassa olevien epäjohdonmukaisuuksien 
poistamiseksi;

Y. toteaa, että komission on poliittisen arvioinnin seurauksena hyödynnettävä päättäväisesti 
ja täysimääräisesti sen kaikkea toimivaltaa ja sen käytössä olevia rangaistusmekanismeja; 

Z. katsoo, että "EU:n tehoiskut", jotka ovat komission koordinoimia ja asianomaisten 
kansallisten viranomaisten samanaikaisesti jäsenvaltioissa täytäntöön panemia 
valvontatoimia, ovat osoittautuneet hyödylliseksi välineeksi sikäli, että niiden avulla 
komissio ja jäsenvaltiot voivat yhteisin toimin valvoa jo osaksi kansallista lainsäädäntöä 
saatetun sisämarkkinalainsäädännön soveltamista jäsenvaltioissa; toteaa tästä syystä, että 
komission olisi tarjottava jäsenvaltioille laajamittaisempaa mahdollisuutta käyttää EU:n 
tehoiskuja erityisesti heikommin varustettujen ja valmistautuneiden kansallisten 
viranomaisten valvonnan helpottamiseksi; 

Avainalat

AA.toteaa, että komissio ehdottaa sen toimien kohdistamista erityisiin avainaloihin ja 
välineisiin; katsoo kuitenkin, että on tarpeen kiinnittää enemmän huomiota välineiden ja 
toimien rajalliseen määrään, jotta parannetaan konkreettisesti sisämarkkinasääntöjen 
soveltamista; katsoo, että digitaaliset sisämarkkinat, energia-ala ja julkiset hankinnat 
kuuluvat tärkeimpiin avainaloihin; toteaa, että näitä avainaloja ja välineitä olisi 
tarkistettava vuosittain, jotta jäsenvaltioiden tilannetta ja unionin toimielimien – ja 
erityisesti tieteelliseen arviointiin perustuen määriteltyjen, sisämarkkinoiden kannalta 
taloudellisesti tärkeiden alojen – välisiä päätöksentekoprosesseja ilmennetään ja että ne 
otetaan huomioon asianmukaisesti; 
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Kaikkien toimijoiden sisämarkkinat

AB. katsoo, että kaikkia unionin kansalaisia ja yrittäjiä, erityisesti pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä kaikissa jäsenvaltioissa, olisi kehotettava esittämään ehdotuksia siitä, miten 
sisämarkkinoiden täysimääräinen täytäntöönpano onnistuu parhaiten, ja katsoo, että 
kaikkia toimielimiä olisi kannustettava luomaan tässä tarkoituksessa julkinen kuulemis-
ja keskusteluprosessi; 

EU-ohjausjakso

AC. katsoo, että EU-ohjausjakso muodostaa kehyksen talouspolitiikkojen koordinoimista ja 
jäsenvaltioiden talousarvioon liittyvän ja taloudellisen tilanteen arvioimista varten, mutta 
ei ota huomioon sisämarkkinoiden tilaa huolimatta siitä, miten ensiarvoisen tärkeä se on 
kaikkien jäsenvaltioiden talouden kannalta;

AD.katsoo, että on asianmukaista tarkastella kunkin jäsenvaltion tilannetta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä saattamiseen, täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyvien puutteiden 
havaitsemiseksi ja niiden korjaamiseksi valtiokohtaisissa suosituksissa;

AE. katsoo, että sisämarkkinoiden tilasta laadittavan arvioinnin olisi oltava olennainen osa 
EU-ohjausjaksoa ja sisämarkkinoiden hallintoa koskeva pilari olisi otettava käyttöön 
taloudellista hallintoa koskevan pilarin rinnalle; katsoo, että komission ehdotus, joka 
koskee vuotuisen kertomuksen laatimista sisämarkkinoiden yhdentymisestä 
valtiokohtaisten suosituksien edistämiseksi, voisi muodostaa tulevan vuotuisen 
sisämarkkinasyklin perustan EU-ohjausjakson kehyksessä;

1. kehottaa komissiota laatimaan mahdollisimman pian SEUT-sopimuksen 26 artiklan 
3 kohdan nojalla ehdotuksen asetukseksi, jolla pyritään vahvistamaan sisämarkkinoiden 
hallintoa tämän asiakirjan liitteenä olevien yksityiskohtaisten suosituksien mukaisesti;

2. vahvistaa, että suosituksissa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan 
toissijaisuusperiaatetta;

3. katsoo, että pyydetyn ehdotuksen rahoitusvaikutukset olisi katettava talousarvion 
olemassa olevista määrärahoista; 

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman sekä liitteenä olevat 
yksityiskohtaiset suositukset komissiolle ja neuvostolle sekä Eurooppa-neuvostolle ja 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE:
PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET 

SUOSITUKSET

Suositus 1: unionin suuntaviivojen ja muiden sisämarkkinoiden hallinnon vahvistamiseksi 
tarvittavien edellytyksien käyttöön ottaminen

Euroopan parlamentti katsoo, että annettavassa ehdotuksessa olisi pyrittävä sääntelemään 
seuraavaa:

– Olisi annettava ehdotus asetukseksi SEUT-sopimuksen 26 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
ja yhteydessä muihin asianmukaisiin oikeudellisiin perustoihin; ehdotuksen tavoitteeksi 
olisi asetettava suuntaviivojen ja muiden sisämarkkinoiden hallinnon vahvistamiseksi 
tarvittavien edellytyksien määrittely, jotta varmistetaan unionin sisämarkkinoiden 
toiminta ja edistetään talouskasvua unionissa.

– Asetuksessa ei pitäisi rajoittaa jo käytössä olevaa sisämarkkinoiden sääntelykehystä tai 
eri aloilla käyttöön otettavia sääntöjä. Siinä ei pitäisi myöskään rajoittaa 
perussopimuksissa vahvistettuja toimielimien erioikeuksia, erityisesti komission 
kohdalla, tai jäsenvaltioiden velvoitteita, jotka perustuvat perussopimuksiin tai johtuvat 
sisämarkkinoita koskevasta unionin säännöstöstä.

– Säännöksellä olisi täydennettävä sisämarkkinoiden sääntelykehystä ja helpotettava 
sisämarkkinoita koskevien sääntöjen ja periaatteiden saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, täytäntöönpanoa, soveltamista ja täytäntöönpanon valvontaa.

– Olisi laadittava unionin sisämarkkinoita koskevia suuntaviivoja. Niihin olisi sisällytettävä 
tavoitteita, joihin pyritään, toimintaa koskevia painopistealoja ja täytettäviä edellytyksiä; 
lisäksi olisi määriteltävä toimintatavat ja -menetelmät sisämarkkinoiden hallinnon 
vahvistamiseksi.

– Olisi myös määriteltävä menettelyt, jotka koskevat kansallisten toimintasuunnitelmien 
esittelyä, arviointia ja valvontaa vastauksena unionin suuntaviivoihin, ja sisämarkkinoihin 
liittyvien valtiokohtaisten suosituksien laatimista.

– Olisi määritettävä täydentäviä toimia, joilla parannetaan sisämarkkinoiden 
sääntelykehyksen täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa.

– Olisi selvennettävä sisämarkkinoiden hallintasyklin ja EU-ohjausjakson vuotuisen 
poliittisen syklin välistä yhteyttä.

Suositus 2: unionin suuntaviivojen määrittäminen sisämarkkinoiden toiminnan 
parantamiseksi

Euroopan parlamentti katsoo, että annettavassa ehdotuksessa olisi pyrittävä sääntelemään 
seuraavaa:

– Olisi vahvistettava unionin suuntaviivoja sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi, 
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jotta kasvua sekä kuluttajien ja yrityksien luottamusta edistettäisiin sisämarkkinoiden 
avulla. Suuntaviivoissa olisi määritettävä (a) unionin ja jäsenvaltioiden toiminnan 
tavoitteet ja painopistealat, (b) käyttöön otettavat edellytykset sisämarkkinoiden 
hallinnoinnin parantamiseksi entisestään.

– Toiminnallisten tavoitteiden ja painopistealojen rajoitettu määrä aloilla, joilla paremmin 
toimivat sisämarkkinat tuottavat todennäköisesti kaikkein merkittävimpiä etuja kasvun 
edistämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi kaikkialla unionissa.

– Toiminnallisten tavoitteiden ja painopistealojen valinnan olisi perustuttava seuraaviin 
kriteereihin:

a) tuotantoa koskeva vertailuanalyysi, jossa käytetään tavaroiden ja palvelujen 
tuotantopanokset käsittävän keskeisten määrällisten indikaattoreiden valikoimaa; 
niiden avulla yksilöidään alat, joilla on eniten käyttämätöntä potentiaalia kasvun 
luomiseen

b) taloudellinen merkitys ja sen analysoiminen, onko ala taloudellisilta 
mittasuhteiltaan niin suuri, että se voi vaikuttaa merkittävästi kasvuun, jos 
puututaan niihin perimmäisiin syihin, joiden vuoksi alan potentiaali on jäänyt 
käyttämättä

c) dynaamiset tekijät, joilla analysoidaan, pyritäänkö alalla jo hyödyntämään 
käyttämätöntä potentiaalia; analyysi perustuu muun muassa alan kykyyn lisätä 
työllisyyttä ja sen mahdollisuuteen lähestyä vertailukohteina olevia työn 
tuottavuuden tasoja

d) sisämarkkinatekijät, joilla selvitetään, onko olemassa näyttöä siitä, että käyttämätön 
potentiaali saadaan hyödynnettyä parantamalla sisämarkkinoiden toimintaa. 

Suositus 3: sisämarkkinoiden hallinnoinnin parantamiseksi taattavien edellytyksien 
määrittäminen unionin suuntaviivojen kehyksessä

Euroopan parlamentti katsoo, että annettavassa ehdotuksessa olisi pyrittävä sääntelemään 
seuraavaa:

– Sisämarkkinoiden hallinnoinnin parantamiseksi käyttöön otettavien edellytyksien olisi 
katettava:

a) järkevän sääntelyn periaatteiden soveltaminen sisämarkkinasääntöjen laadintaan ja 
täytäntöönpanoon nähden, jotta varmistetaan, että sääntöjä laaditaan, saatetaan 
osaksi kansallisia lainsäädäntöjä ja pannaan täytäntöön siten, että ne toimivat 
tehokkaasti niiden hyväksi, joille ne on tarkoitettu 

b) erityisesti pk-yrityksien hallinnollisten rasituksien pitäminen mahdollisimman 
pieninä 
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c) sen takaaminen, että jos yritysten ja kansalaisten on noudatettava tiettyjä 
menettelyjä, niiden olisi voitava tehdä se nopeasti sähköisten välineiden avulla 

d) sen varmistaminen, että yritykset ja kansalaiset löytävät tietoa ja apua ja että 
yrityksillä ja kansalaisilla on käytettävissään nopeat ja tehokkaat oikeussuojakeinot

e) tietotekniikan järkevämpi käyttö yrityksille ja kansalaisille suunnatussa 
tiedotuksessa, jotta ne voivat käyttää oikeuksiaan ja mahdollisuuksiaan sekä 
parantaa aloitteiden kytkemistä yhteen kansallisesti ja EU:ssa 

f) verkkovälineiden, kuten sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI), käytön 
lisääminen rajat ylittävissä tapauksissa, joissa hallintojen on tehtävä yhteistyötä 
toistensa kanssa

g) keskitettyjen asiointipisteiden kehittämisen jatkaminen

h) nopean ja tehokkaan ongelmien ratkaisemisen ja oikeussuojakeinojen tehokas 
käyttäminen, myös siten, että perustetaan kansallisesti yksi helppokäyttöinen 
ensisijainen tukipalvelu, jonka puoleen yritykset ja kansalaiset voivat kääntyä 
kohdatessaan ongelmia sisämarkkinoiden tarjoamien oikeuksien ja 
mahdollisuuksien käytössä.

Suositus 4:täydentävien toimien määrittäminen sisämarkkinoiden sääntelykehyksen 
täytäntöönpanon ja täytäntöönpanon valvonnan parantamiseksi

Euroopan parlamentti katsoo, että annettavassa ehdotuksessa olisi pyrittävä sääntelemään 
seuraavaa:

– Sisämarkkinoiden sääntelykehyksen täytäntöönpanon ja täytäntöönpanon valvonnan 
parantamiseksi komission olisi

a) annettava enemmän apua jäsenvaltioille sellaisten direktiivien saattamisessa osaksi 
kansallisia lainsäädäntöjä, joille tätä ei ole vielä tehty

b) tarkastettava järjestelmällisesti, että annetut säädökset ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia, ja toteutettava tukitoimenpiteitä, jotta säännöt saataisiin toimimaan 
käytännössä kaikissa jäsenvaltioissa

c) tarkasteltava perusteellisesti säädöksiä, jotka on jo saatettu osaksi kansallisia 
lainsäädäntöjä ja pantu täytäntöön, saadakseen käsityksen siitä, miten sääntöjä 
pannaan täytäntöön ja miten säännöt toimivat käytännössä sekä oikeudellisesta että 
taloudellisesta näkökulmasta katsottuna

d) parannettava jälkikäteen tapahtuvaa, täytäntöönpanoa koskevaa raportointia 
painottaen sitä, miten sääntelyä noudatetaan jäsenvaltioissa, ja sen suorituskykyä 
koskevia arviointeja, joissa keskitytään tarkastelemaan hyväksyttyjen poliittisten 
toimien tehokkuutta
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e) järjestettävä vertaisarviointeja jäsenvaltioiden kanssa.

– Sisämarkkinoiden sääntelykehyksen täytäntöönpanon ja täytäntöönpanon valvonnan 
parantamiseksi jäsenvaltioiden olisi

a) ilmoitettava komissiolle sellaisten toimenpiteiden luonnoksista, joilla säännöt 
saatetaan osaksi kansallisia lainsäädäntöjä, kun jäsenvaltiot tai komissio pitävät sitä 
aiheellisena, jotta taataan yhdenmukaisuus ja nopea täytäntöönpano

b) kuultava säännöllisesti sidosryhmiä ja kansalaisyhteiskuntaa, kuten kuluttajia ja 
yrityksiä, sääntelyn saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä liittyvän prosessin 
ja täytäntöönpanon aikana

c) annettava verkon välityksellä selvitys siitä, miten ne ovat saattaneet säännöt osaksi 
kansallisia lainsäädäntöjään ja miten säännöt toimivat käytännössä.

Suositus 5: kansallisten toimintasuunnitelmien esittämisen, arvioinnin ja valvonnan 
mahdollistaminen

Euroopan parlamentti katsoo, että annettavassa ehdotuksessa olisi pyrittävä sääntelemään 
seuraavaa:

– Jäsenvaltioiden olisi laadittava ja annettava komissiolle kansallisia toimintasuunnitelmia, 
joiden tavoitteena on panna täytäntöön unionin suuntaviivat, jotka koskevat 
sisämarkkinoiden toiminnan parantamista. Toimintasuunnitelmiin olisi sisällytettävä 
luettelo yksityiskohtaisista toteutettavista toimista ja niiden täytäntöönpanoa koskeva 
etenemissuunnitelma.

– Kansalliset toimintasuunnitelmat olisi laadittava kuullen asianomaisia sidosryhmiä, jotka 
edustavat taloudellisia ja sosiaalisia etuja sekä kuluttajien etuja.

– Komission olisi yhteistyössä sisämarkkinoiden neuvoa-antavan komitean kanssa 
arvioitava kansallisia toimintasuunnitelmia ja esitettävä yhteenvetokertomus Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

– Kansallisia toimintasuunnitelmia arvioitaessa olisi otettava huomioon sisämarkkinoiden 
tulostaulu ja sisämarkkinoiden hallinnointia tarkasteleva kertomus (Single Market 
Governance Report).

– Komission olisi seurattava kansallisten toimintasuunnitelmien täytäntöönpanon 
edistymistä. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden olisi annettava komissiolle kaikki 
asianmukaiset tiedot, joita saavutetun edistymisen arvioimisen katsotaan edellyttävän.

Suositus 6: erillisten, sisämarkkinoihin liittyvien valtiokohtaisten suosituksien esittämisen 
mahdollistaminen
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Euroopan parlamentti katsoo, että annettavassa ehdotuksessa olisi pyrittävä sääntelemään 
seuraavaa:

– Perustuen kansallisia toimintasuunnitelmia koskevaan arviointiin ja hyödyntäen muita 
asianmukaisia sisämarkkinavälineitä neuvosto voi, komission ehdotuksesta ja Euroopan 
parlamenttia kuultuaan, esittää jäsenvaltioille sisämarkkinoita koskevia suosituksia, 
joiden tavoitteena on parantaa sisämarkkinasäännöksien täytäntöönpanoa ja 
täytäntöönpanon valvontaa sekä sisämarkkinoiden toimintaa.

– Neuvoston olisi suosituksia jäsenvaltioille esittäessään hyödynnettävä täysimääräisesti 
SEUT-sopimuksen mukaisia välineitä.

– Kun sisämarkkinoihin liittyvä suositus esitetään, Euroopan parlamentin asiasta vastaavan 
valiokunnan olisi saatava tilaisuus kutsua kyseisen jäsenvaltion edustajia osallistumaan 
keskusteluun ja komission edustajien olisi saatava tilaisuus keskustella kyseisen 
jäsenvaltion parlamentin kanssa.

Suositus 7: EU-ohjausjakson sisämarkkinoita koskevan pilarin määrittäminen

Euroopan parlamentti katsoo, että annettavassa ehdotuksessa olisi pyrittävä sääntelemään 
seuraavaa:

– Sen varmistamiseksi, että sisämarkkinat tuottavat kansalaisten, kuluttajien ja yrityksien 
kannalta konkreettisia tuloksia, EU-ohjausjakson vuotuista sykliä olisi käytettävä 
foorumina poliittisen ohjauksen antamiseksi, raportoimiseksi, sen valvomiseksi, miten 
jäsenvaltiot ja unioni edistyvät sisämarkkinoiden tavoitteiden saavuttamisessa, ja 
korjaavien toimien määrittämiseksi.

– Olisi määritettävä EU-ohjausjakson sisämarkkinoita koskeva pilari.

– EU-ohjausjakson sisämarkkinoita koskevan pilarin olisi sisällettävä

a) sisämarkkinoiden tulostaulu ja yksityiskohtaiset valtiokohtaiset kertomukset 
sisämarkkinalainsäädännön täytäntöön panemisesta ja soveltamisesta

b) komission ehdotukset tulevan vuoden poliittisiksi painopistealoiksi unionissa ja 
jäsenvaltioissa, esitettyinä vuotuisen kasvuselvityksen ja sisämarkkinoiden 
yhdentymistä koskevan vuotuisen kertomuksen yhteydessä, jossa olisi myös 
arvioitava sisämarkkinoiden toimintaa käytännössä; poliittisia painopistealoja 
koskevien ehdotuksien olisi perustuttava sisämarkkinoiden tulostaulun havaintoihin

c) toiminnallisten poliittisten painopistealojen ja saavutettavien tavoitteiden 
määrittäminen sisämarkkinoita koskevien suuntaviivojen muodossa, jotta poistetaan 
jäljellä olevat esteet unionissa ja kansallisesti 

d) jäsenvaltioiden kansallisten toimintasuunnitelmien esittäminen, joilla pyritään 
sisämarkkinoita koskevien suuntaviivojen täytäntöönpanoon
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e) komission toteuttama kansallisten toimintasuunnitelmien arviointi tiiviissä 
yhteistyössä sisämarkkinoiden neuvoa-antavan komitean kanssa ja ottaen huomioon 
sisämarkkinoiden tulostaulun ja sisämarkkinoiden hallinnointia koskevan vuotuisen 
kertomuksen (Annual Single Market Governance Report)

f) neuvoston esittämät erilliset sisämarkkinoihin liittyvät ja komission ehdotukseen 
perustuvat suositukset jäsenvaltioille.

Suositus 8: Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien demokraattisen 
vastuuvelvollisuuden ja roolin edistäminen

Euroopan parlamentti katsoo, että annettavassa ehdotuksessa olisi pyrittävä sääntelemään 
seuraavaa:

– Neuvoston olisi kuultava Euroopan parlamenttia ehdotetuista unionin suuntaviivoista ja 
ajattelutavasta, johon tavoitteiden ja suunniteltujen poliittisten toimien etusijalle 
asettaminen perustuu.

– Euroopan parlamentin olisi ennen kevään Eurooppa-neuvostoa keskusteltava vuotuisesta 
kasvuselvityksestä ja äänestettävä tarkistuksista, jotka liittyvät Eurooppa-neuvostolle 
toimitettavaan vuotuiseen kertomukseen sisämarkkinoiden yhdentymisestä.

– Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan olisi esiteltävä Euroopan parlamentin näkemykset 
sisämarkkinoiden yhdentymisestä kevään Eurooppa-neuvoston kokouksessa.

– Neuvoston ja komission olisi osallistuttava Euroopan parlamentin ja kansallisten 
parlamenttien välisiin kokouksiin, kun sisämarkkinoiden yhdentymisestä keskustellaan.
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PERUSTELUT

Johdanto

Rahoitusalan kriisinä vuosina 2007–2008 alkaneella maailmanlaajuisella talouden taantumalla 
on merkittävä taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus EU:n kansalaisiin ja yrityksiin; vaikutus 
on todennäköisesti ja onneksi jäänyt tuntemattomaksi useimmille, ellei jopa suurimmalle 
osalle meistä. Kriisin myötä on paljastunut valtionvelan räikeän epäasianmukainen hoito 
unionissa ja erityisesti euroalueella. Kansalaiset ja yritykset joutuvat nyt maksamaan siitä 
aiheutuvat kustannukset. Vaikka teollisuudenalojen, jäsenvaltioiden ja yksittäisten 
toimijoiden väliset keskinäiset syytökset ovat edelleen osa päivittäin käytävää keskustelua, on 
tunnistettu tarve vahvistaa talouden koordinoimista ja hallinnoimista EU:ssa ja sen johdosta 
on toteutettu toimia vuonna 2011 ottamalla käyttöön niin sanottu EU-ohjausjakso. 

Sisämarkkinat ovat keskeisessä asemassa kansalaisten ja yrityksien kannalta osana näitä 
elvytystoimia. Sisämarkkinoiden merkitys kasvua ja työpaikkojen luomista edistävänä 
keskeisenä tekijänä on tunnustettu ja ne muodostavat perustan kilpailukyvyn palauttamiseksi 
ja kestävän kasvun edistämiseksi Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti.

Kun otetaan huomioon, että sisämarkkinasäännöstö muodostaa jo valmiiksi tiiviin 
kokonaisuuden, näiden säännöksien asianmukainen täytäntöönpano ja täytäntöönpanon 
valvonta on entistä tärkeämpää talouden tosiasialliseksi elvyttämiseksi. Tilastot, jotka 
koskevat sisämarkkinalainsäädännön puutteellista saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä 
jäsenvaltioissa, ja rikkomusmenettelyjen kasvava määrä herättävät kuitenkin vakavia 
huolenaiheita ja osoittavat selvästi, että emme vieläkään hyödy täysimääräisesti täytäntöön 
pantujen sisämarkkinoiden mahdollisesta hyödystä.

Komission tiedonanto aiheesta "Sisämarkkinoiden hallinnoinnin parantaminen"

Tätä taustaa vasten komissio esitti tiedonannon sisämarkkinoiden hallinnoinnista 
(COM(2012)0259 lopullinen), jossa se ehdottaa kaksitahoisen lähestymistavan noudattamista 
sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanon ja täytäntöönpanon valvonnan parantamiseksi. 
Yhtäältä pyritään saavuttamaan nopeaa edistystä keskeisillä aloilla. Toisaalta komissio 
ehdottaa "hallintosyklin" parantamista ottamalla huomioon tavan, jolla sisämarkkinasääntöjä 
suunnitellaan, pannaan täytäntöön ja sovelletaan ja jolla niiden täytäntöönpanoa valvotaan.

Esittelijän kanta

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon ja sen esittämiin ehdotuksiin ja 
arviointeihin. Tästä huolimatta esittelijä katsoo, että nämä toimenpiteet eivät ole riittäviä 
eivätkä tarpeeksi kauaskantoisia, jotta olisi mahdollista lähentyä tosiasiallisesti 
sisämarkkinoiden toteutumista. Tästä syystä hän toteaa, että jäljempänä esitettyjen 
huomioiden ja toimintakehotuksien perusteella komission on esitettävä ehdotus asetukseksi, 
jossa tarkastellaan sisämarkkinoiden hallinnointiin liittyviä olemassa olevia puutteita.
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1. Lainsäädäntö: vaikutuksien parempi arviointi

Ottaen huomioon hajanaisen lähestymistavan, jota on aiemmin noudatettu niin mahdollisten 
uusien lainsäädäntötoimien valmisteluvaiheessa kuin niiden myöhemmässä 
täytäntöönpanovaiheessa, on aiheellista koordinoida ja arvioida uusien 
sisämarkkinavälineiden vaikutusta ja tarpeellisuutta.

Näillä perusteilla ehdotetaan
 koordinoinnin vahvistamista komissiossa, uusien välineiden tarpeellisuutta koskevan 

arvioinnin parantamista ja siten yhdenmukaisuuden parantamista ennen 
lainsäädäntötoimen ehdottamista

 mahdollisuuksien mukaan asetuksien valitsemista direktiivien sijaan
 "sisämarkkinatestin" käyttöön ottamista uuden lainsäädännön sisämarkkinoihin 

kohdistuvan vaikutuksen arvioimiseksi kansallisesti
 sen tarkastelemista, olisiko direktiivin 98/34/EY ("ilmoittamista koskeva direktiivi") 

soveltamisalaa laajennettava muille aloille.

2. Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöön paneminen: kohti 
avoimuutta ja yhdenmukaisuutta

Vaikka EU:n lainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä saatetaan pitää 
pelkkänä jäsenvaltioiden oikeudellisena menetelmänä, sisämarkkinoiden hallinnointia on 
selvästi varaa parantaa myös kyseisessä vaiheessa.

Saattamalla kaikki johonkin unionin säädökseen liittyvät toimet kerralla ja yhteisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä lisätään edellä mainitun toimen avoimuutta ja yhdenmukaisuutta ja 
ilmennetään unionissa saavutettua sopimusta. Lisäksi, vaikka on jo olemassa väline, jolla 
verrataan unionissa hyväksyttyjen direktiivien määräyksiä ja vastaavia kansallisia määräyksiä 
– eli niin sanotut "vastaavuustaulukot" – välineen avoimuuden kannalta tuottamaa lisäarvoa ei 
ole juuri hyödynnetty. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisessä toimielinten 
sopimuksessa (2003/C 321/01) vahvistetussa lainsäädännön parantamisen hengessä on tästä 
syystä tarkoituksenmukaista laatia useammin tällaisia vastaavuustaulukkoja ja tuoda 
nopeammin esiin unionin ja kansallisen lainsäädännön väliset eroavuudet. 

3. Seuranta ja täytäntöönpanon valvonta: keskeisten toimijoiden valtuuttaminen ja 
olemassa olevien välineiden hyödyntäminen

Unionin lainsäädännön ja samalla myös sisämarkkinoita koskevien määräyksien 
täytäntöönpanon valvonta on vahvistettu perussopimuksissa ja annettu komission tehtäväksi. 
Tätä ilmennetään yleisesti rikkomusmenettelyissä. Valvontaa olisi kuitenkin pidettävä paljon 
monitahoisempana ja -kerroksisempana tapahtumaketjuna, jossa rikkomusmenettely on vasta 
viimeinen vaihe. Kun otetaan huomioon aikaa vievien rikkomusmenettelyjen luonne ja 
tuomioistuimissa käsiteltyjen tapauksien arkaluontoisuus, olisi hyödynnettävä lisätekijöitä, 
joilla helpotetaan soveltamista ja viime kädessä täytäntöönpanon valvontaa.

Tämä johtaa seuraaviin huomioihin:
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 Kuten muillakin aloilla, sisämarkkinoiden hallinnointi hyötyisi tiivistetystä ja 
parannetusta kokemuksien ja parhaiden käytäntöjen vaihdosta unionin ja 
jäsenvaltioiden virkamiesten välillä.

 Pelkkien tilastollisten arviointien lisäksi tarvitaan täytäntöönpanoa koskevan 
laadullisen arvioinnin toteuttamista, jonka avulla voidaan tarkastella, millä toimilla on 
erityinen vaikutus ja taloudellinen merkitys sisämarkkinoiden kannalta.

 On aiheellista tehdä ero sen välillä, jätetäänkö unionin lainsäädäntöä saattamatta 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja sen välillä, jätetäänkö unionin lainsäädäntöä 
noudattamatta, koska ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuin voi selventää 
jälkimmäistä tilannetta, mikäli on kyse perustana olevan lainsäädäntötoimen 
erilaisesta ymmärtämisestä.

 Vaikka rikkomusmenettelyt ovat aikaa vieviä ja niitä olisi parannettava entisestään, 
"EU:n tehoiskujen" ja "EU Pilot -hankkeen"1 kaltaisten välineiden avulla on 
mahdollista havaita sääntelyn epäasianmukainen noudattaminen ja selvittää 
nopeammin mahdolliset tapaukset, joissa unionin lainsäädäntöä on jätetty saattamatta 
osaksi kansallista lainsäädäntöä tai sitä on jätetty noudattamatta.

4. Avainalat: painopistealojen määrittely

Sisämarkkinasäännöksien runsaslukuisuus huomioon ottaen on selvää, että kaikki säännökset 
eivät ole yhtä merkittäviä eivätkä ne vaikuta samalla tavoin kansalaisiin ja yrityksiin. Vaikka 
ihanteellisessa tapauksessa kaikki säännökset pannaan täytäntöön ja niitä valvotaan yhtäläisin 
toimenpitein, sisämarkkinoiden konkreettiseksi parantamiseksi on valittava tietyt alat, joilla 
toimia toteutetaan. Tältä osin ehdotetaan erityisesti erityisalojen ja -välineiden taloudellisen 
merkityksen ja kasvupotentiaalin tarkastelemista. Vaikka komission ehdottamien keskeisten 
alojen ja välineiden määrää olisi rajoitettava entisestään, laatimalla vuotuinen katsaus 
painopistealoihin olisi mahdollista ilmentää kyseisten alojen tämänhetkistä merkitystä ja 
vastata viimeaikaisiin tapahtumiin ja niiden vaikutukseen sisämarkkinoiden kannalta.

Päätelmät

Näiden näkökohtien jälkeen esittelijä toteaa katsovansa, että konkreettisten parannusten 
saavuttamiseksi on selvennettävä ja tiukennettava sisämarkkinoiden hallinnointia. Tässä 
tarkoituksessa on aiheellista luoda avoin ja ennakoitavissa oleva kehys, jossa huomioidaan 
asianmukaisesti ja säännöllisesti mahdolliset kielteiset ja myönteiset tulokset, joita 
jäsenvaltiot saavuttavat täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyen. Tällaista 
sisämarkkinoiden hallintosykliä olisi tarkasteltava EU-ohjausjakson valossa, jossa otetaan jo 
huomioon taloudelliset ja talousarvioon mutta myös työllisyyteen liittyvät näkökulmat. 
Sisämarkkinoiden taloudellisen merkityksen lisäksi niillä vallitsevan tilanteen säännöllinen 
arvioiminen tuottaisi lisäarvoa mainituille arvioinneille ja täydentäisi kokonaiskuvaa.

                                               
1"EU Pilot -hanke" perustuu komission tiedonantoon "Tulosten Eurooppa – yhteisön lainsäädännön 
soveltaminen" (COM(2007)0502 lopullinen) ja on ollut toiminnassa vuodesta 2008 alkaen. Sen avulla 
kansalaiset ja yritykset voivat tehdä unionin lainsäädännön oikeaa soveltamista koskevia kanteluita, joita 
komissio sitten tarkastelee ja toimittaa edelleen kyseiselle jäsenvaltiolle. EU Pilot -hanke mahdollistaa 
rikkomusmenettelyä edeltävänä vaiheena täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyvien ongelmien tai 
väärinymmärrysten selvittämisen yhteistyöhön perustuvassa muodossa.
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Esittelijä katsoo lisäksi, että sisämarkkinoiden hallintosyklin olisi jäljiteltävä 
EU-ohjausjakson toimintaa tai se olisi sisällytettävä itse ohjausjaksoon. Näin olisi mahdollista 
arvioida säännöllisesti sisämarkkinoiden toteutumista ja tarkastella kyseisessä jäsenvaltiossa 
havaittuja puutteita, antamalla tarvittaessa valtiokohtaisia suosituksia.

Esittelijä esittää tässä tarkoituksessa pyynnön, joka koskee ehdotusta asetukseksi 
SEUT-sopimuksen 26 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tämän perussopimuksen määräyksen 
nojalla on määriteltävä ne suuntaviivat ja edellytykset, jotka ovat tarpeen tasapainoisen 
edistymisen takaamiseksi kaikilla sisämarkkinasääntöjen kattamilla aloilla. Pyydetyssä 
ehdotuksessa olisi pyrittävä luomaan tarvittava kehys painopistealojen määrittämiseksi, 
lainsäädännön parantamista koskevien periaatteiden noudattamiseksi jäsenvaltioissa, 
tukitoimien toteuttamiseksi jäsenvaltioissa ja kansallisia toimintasuunnitelmia koskevien 
pyyntöjen esittämiseksi. Tämän seurauksena olisi lopulta tarkoitus esittää valtiokohtaisia 
suosituksia.

Tämä huomioon ottaen EU-ohjausjakson olisi toimittava foorumina ja syklinä, joka 
mahdollistaa edellä mainitun poliittisen ohjauksen. Tässä tarkoituksessa ehdotetaan 
sisämarkkinoita koskevan pilarin luomista taloudellisten ja talousarvioon liittyvien 
näkökohtien rinnalle.

Esittelijä ehdottaa lisäksi Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien demokraattisen 
vastuuvelvollisuuden ja roolin edistämistä.

Ehdotettujen toimenpiteiden, kaikkien unionin toimielimien vahvan johtajuuden ja 
jäsenvaltioiden selkeän poliittisen vastuun myötä esittelijä katsoo, että vahvistamalla 
sisämarkkinoiden hallinnointia edistetään jäljellä olevien rajoitteiden poistamista ja 
mahdollistetaan se, että kaikki toimijat voivat hyötyä täysimääräisesti neljästä vapaudesta.


