
AD\903642FI.doc PE486.197v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Oikeudellisten asioiden valiokunta

2012/2044(INI)

1.6.2012

LAUSUNTO
oikeudellisten asioiden valiokunnalta

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Euroopan kansalaisten ja yritysten 20 suurimmasta sisämarkkinoiden toimintaa 
koskevasta huolenaiheesta
(2012/2044(INI))

Valmistelija: Evelyn Regner



PE486.197v02-00 2/5 AD\903642FI.doc

FI

PA_NonLeg



AD\903642FI.doc 3/5 PE486.197v02-00

FI

EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että EU:n lainsäädännön toimivuus riippuu aina myös sen soveltamisesta ja 
saattamisesta osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä kohtuullisen ajan kuluessa; 
pitää säännöllistä, perusteellista ja tehokasta valvontaa tällä alalla hyvin tärkeänä ja 
kehottaa komissiota puuttumaan täytäntöönpanon puutteisiin ja tekemään tässä asiassa 
edelleen läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa;

2. on tyytyväinen, että komissio on sitoutunut puuttumaan kansalaisten ja yritysten 
tunnistamiin sisämarkkinaongelmiin, mutta katsoo, ettei asiaa ole käsitelty 
valmisteluasiakirjassa riittävän perusteellisesti;

3. korostaa, että kansalaisten ja yritysten kohtaamiin ongelmiin on puututtava; toteaa, että 
vaikka valmisteluasiakirjassa on esitetty vain muutamia esimerkkejä, komissio on 
suorittanut äskettäin monella määritellyllä ongelma-alueella vaikutustenarviointeja ja 
laatinut niitä koskevia ehdotuksia; on vahvasti sitä mieltä, että toimenpiteitä ehdottaessaan 
komission on esitettävä luotettavia ja vakuuttavia todisteita säädösehdotuksessa valitun 
menettelytavan tueksi; kehottaa parlamenttia arvioimaan huolellisesti komission 
toteuttaman vaikutustenarvioinnin paikkansapitävyyttä ja vakuuttavuutta 
ehdotusluonnoksia pohtiessaan, jotta hyväksytty säädös vastaa sekä kansalaisten että 
yritysten tarpeita;

4. katsoo, että kansalaisille, kuluttajille ja yrityksille suunnattu kattava, puolueeton ja riittävä 
tiedottaminen heidän oikeuksistaan sisämarkkinoilla on oleellista; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita asettamaan tämän etusijalle ja huolehtimaan erityisesti kansalaisten 
sosiaalisiin oikeuksiin liittyvien hyödyllisten tietojärjestelmien ja viestintästrategioiden 
kehittämisestä sekä ennen kaikkea myöntämään riittävät varat tiedotuskampanjoiden 
järjestämiseksi ja käyttämään niitä taloudellisesti;

5. pitää tiedonvaihtoa ja kansallisten järjestelmien välistä yhteistyötä tärkeänä ja suhtautuu 
myönteisesti äskettäin aikaansaatuun yhtiörekisterien yhteenliittämiseen1; vaatii edelleen 
rajat ylittävää hallinnollista yhteistyötä ja keskusjärjestelmien parempaa verkottumista; 
pitää myönteisenä komission tähän liittyviä aloitteita, kuten aloitteita kehittää sähköinen 
järjestelmä sosiaaliturvatietojen vaihtamiseksi kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien 
välillä;

6. painottaa, että päätösten sekä asiakirjojen oikeudellisten vaikutusten toimeenpano ja 
tunnustaminen yli rajojen on keskeisen tärkeää liikkuvuuden kannalta sisämarkkinoilla; 
toivoo, että perintöasioita koskevaa asetusta aletaan pian soveltaa kaikkiin EU:n 
jäsenvaltioihin; kehottaa komissiota jatkamaan väestörekisteritietojen vaikutusten 

                                               
1 Euroopan parlamentin 14. helmikuuta 2012 antama lainsäädäntöpäätöslauselma (2011/0038(COD)), 

P7_TA(2012)0033.
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tunnustamista koskevaa työtään vuonna 2010 julkaistun vihreän kirjan1 ja vuonna 2011 
toteutetun kuulemisen perusteella ja odottaa kiinnostuneena lainsäädäntöehdotuksia, jotka 
on määrä tehdä vuonna 2013;

7. korostaa sitoutumista hallinnollista rasitetta koskevan kysymyksen ratkaisemiseen; 
palauttaa tältä osin mieliin parlamentin aiemman sitoutumisen siihen, että komissiota 
vaaditaan määrittämään vastaavat kustannuskompensaatiot uutta lainsäädäntöä 
ehdotettaessaan; palauttaa lisäksi mieliin parlamentin pyynnön hallinnollisen rasitteen 
vähentämistä koskevan ohjelman pidentämisestä ja laajentamisesta ja odottaa kovasti 
hallinnolliseen rasitteeseen ja sääntelyyn liittyvien haittojen vähentämistä koskevia 
ehdotuksia, joissa keskityttäisiin moniin kansalaisten ja yritysten tärkeimpiin 
sisämarkkinoita koskeviin huolenaiheisiin;

8. katsoo, että noudattamalla päättäväisesti "pienet ensin" -periaatetta varmistetaan, ettei 
tulevalla lainsäädännöllä tuoteta enää uusia ongelmia ja pettymyksiä sisämarkkinoilla 
toimiville kansalaisille ja yrityksille;

9. korostaa, että huolimatta lainsäädännön yksinkertaistamisesta ja yritysten 
sisämarkkinavapauksien käyttöön liittyvän hallinnollisen rasitteen vähentämisestä 
kuluttajia ja työntekijöitä suojaavan turvallisuutta ja terveyttä koskevan lainsäädännön 
noudattamisesta on huolehdittava;

10. pitää verkko-ostosten yhteydessä tehokasta täytäntöönpanoa erityisen tärkeänä ja 
suhtautuu myönteisesti ehdotukseen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta; 
pitää välttämättömänä parantaa kuluttajille suunnattua tiedotusta heidän nykyisistä 
oikeuksistaan; tutkii huolellisesti ehdotuksen yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista ja 
painottaa, että sillä on taattava hyvin korkea kuluttajansuojan taso; kehottaa laatimaan 
tämän tueksi "eurooppalaisia vakiosopimusmalleja"; pitää tärkeänä, että annetaan 
digitaalisia sisältöjä koskevia asianmukaisia säännöksiä;

11. viittaa teollis- ja tekijänoikeuksien tehokkaan suojelun suhteen tuotemerkki- ja 
tuotepiratismin torjuntaan ja korostaa, että on aina löydettävä tasapaino oikeudenhaltijan 
etujen ja kaikkien muiden osapuolten etujen sekä Euroopan kansalaisten tietosuojan 
suojaamisen välillä.

                                               
1 COM(2010)0747.
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