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EHDOTUKSET

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

1. pitää komission valmisteluasiakirjaa "The Single Market through the lens of the people" 
(SEC(2011)1003) hyödyllisenä välineenä, jonka avulla voidaan antaa tietoa kansalaisten 
tärkeimmistä huolenaiheista päättäjille ja tiedottaa kansalaisille ja yrityksille ongelmista, 
joita viimeksi mainitut todennäköisesti kohtaavat sisämarkkinoilla;

2. pitää myönteisenä keskitettyjen asiointipisteiden (KAP) toimintaa, joka yksinkertaistaa 
jäsenvaltioissa harjoitettavaa liiketoimintaa koskevien tietojen saatavuutta ja keskittää 
yhteen kansalliseen yhteyspisteeseen kaikki muodollisuudet ja hallinnolliset vaatimukset, 
jotka koskevat yrityksen perustamista ja laajentamista ulkomailla;

3. pitää myönteisenä SOLVIT-ongelmanratkaisuverkoston, Sinun Eurooppasi -neuvonnan, 
Enterprise Europe Network -verkoston, Euroopan kuluttajakeskusten, Europe Direct -
palvelun ja Euroopan työnvälitysverkoston toimintaa tietojen ja avun tarjoamiseksi 
kansalaisille, kuluttajille ja yrittäjille sisämarkkinoilla; pyytää komissiota etsimään 
keinoja, joilla näiden palvelujen yhteensovittamista voidaan parantaa toimien ja resurssien 
päällekkäisyyden välttämiseksi;

4. kehottaa komissiota keskittymään kussakin jäsenvaltiossa toimivan edustustonsa 
välityksellä siihen, että perustetaan kansalaisille ja kuluttajille henkilökohtaista ja 
verkkopalvelua tarjoava keskitetty asiointipiste, joka toimii läheisessä yhteistyössä 
Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen kanssa, jotta jokaiselle kansalaiselle voidaan 
taata kattava keskitetty palvelupiste; katsoo, että henkilökohtaista ja verkkopalvelua 
tarjoava keskitetty asiointipiste kussakin jäsenvaltiossa helpottasi merkittävästi pääsyä 
sisämarkkinoille, koska näin voitaisiin tarjota käyttäjäystävällinen ja tehokkaampi palvelu, 
jolla tietojen antamisen lisäksi yleisölle tiedotetaan helpolla ja ymmärrettävällä tavalla 
sisämarkkinoiden tarjoamista konkreettisista mahdollisuuksista; katsoo, että näin 
voitaisiin välttää epätietoisuutta suuren yleisön, kuluttajien ja yritysten keskuudessa;

5. painottaa, että työntekijöiden liikkuvuuden on oltava vapaaehtoista eri jäsenvaltioissa ja 
että liikkuvuuden on aina oltava sopusoinnussa työntekijöiden oikeuksien täysimääräisen 
kunnioittamisen kanssa;

6. panee merkille, että parlamentin vetoomusvaliokunta on vastaanottanut suuren määrän 
vetoomuksia, jotka koskevat kansalaisten sisämarkkinoilla kohtaamia ongelmia, jotka 
liittyvät erityisesti EU:n lainsäädännön saattamiseen virheellisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä tai EU:n lainsäädännön virheelliseen täytäntöönpanoon; pyytää komissiota 
sisällyttämään raporttiinsa vetoomusvaliokunnalle esitettyjen vetoomusten havainnot ja 
tulokset; korostaa, että vetoomusmenettelyä tulisi hyödyntää nykyistä paremmin EU:n 
lainsäädäntöprosessin parantamiseksi erityisesti rajatylittävän kaupan esteitä koskevien 
oikeussuojakeinojen yhteydessä ja kuluttajien oikeuksien valvonnassa;
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7. pyytää komissiota määrittämään kutakin huolenaihetta koskevan EU:n keskeisen 
lainsäädännön, jotta kansalaiset, kuluttajat ja yritykset voisivat saada helpommin 
hyödyllistä tietoa oikeuksistaan sisämarkkinoilla;

8. pyytää komissiota korostamaan tulevissa raporteissaan toimia, joista se on selvästi 
vastuussa, kuten oikea-aikaisista ja asianmukaisista toimista tapauksissa, joissa EU:n 
lainsäädäntö on saatettu virheellisesti osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, sekä EU:n
lainsäädännön asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamisesta ja puutteellisen 
lainsäädännön tarkistamisesta;

9. pyytää komissiota laatimaan kustakin edellä esiin nostetusta huolenaiheesta taulukon, 
josta käy ilmi, mitkä toimijat ovat vastuussa kutakin määritettyä perussyytä koskevista 
ratkaisuista;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keskittämään Euroopan unionin kansalaisuuden 
teemavuonna 2013 tiedotuskampanjansa EU:n kansalaisuuteen perustuviin oikeuksiin 
liittyviin huolenaiheisiin, koska ne vastaavat asiakirjaan sisältyvien valintamenetelmien 
perusteella aidosti sitä, mikä EU:n kansalaisille on tärkeintä heidän päivittäisessä 
elämässään sisämarkkinoilla;

11. pyytää komissiota etsimään keinoja "EU Citizenship Report" -asiakirjan yhdistämiseksi 
tulevaisuudessa "The Single Market through the lens of the people" -asiakirjaan, jotta 
vältetään päällekkäisyys ja epäselvyydet ja estetään ongelmien ja ratkaisujen erottaminen 
toisistaan;
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