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EHDOTUKSET

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

1. kannattaa komission ajatusta käynnistää Euroopassa sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 
yhteydessä laaja pragmaattinen keskustelu sisämarkkinoiden hyödyistä ja kustannuksista 
ja pyytää komissiota varmistamaan, että sisämarkkinasääntöjä sovelletaan tehokkaasti, 
sillä ne vähentävät kansalaisiin kohdistuvaa hallinnollista rasitusta; 

2. pitää myönteisenä tavoitetta sijoittaa Euroopan kansalaiset sisämarkkinoiden 
keskipisteeseen ja antaa heille keskeinen rooli Euroopan talouden elvyttämisessä, sillä se 
voisi palauttaa luottamuksen sisämarkkinoihin; 

3. on samaa mieltä siitä, että Euroopan sisämarkkinoiden täysimääräisen toteutuksen tulee 
muodostaa perusta poliittisen ja taloudellisen yhdentymisprosessin loppuun saattamiselle;

4. tukee tavoitetta rakentaa yhdessä Euroopan laajuiset kilpailukykyiset sisämarkkinat ja 
kannattaa pyrkimystä entistä kunnianhimoisempaan sosiaaliseen markkinatalouteen, joka 
vastaisi nykypäivän haasteisiin, loisi uusia työmahdollisuuksia sekä edistäisi älykästä, 
vihreää ja osallistavaa kasvua, josta hyötyvät sekä yritykset että kansalaiset;

5. pitää myönteisenä, että komissio kehottaa jäsenvaltioita supistamaan 0,5 prosenttiin niiden 
direktiivien osuuden, joita ne eivät ole vielä saattaneet osaksi kansallista lainsäädäntöään, 
ja toimittamaan sille vastaavuustaulukot toimenpiteistä, joilla direktiivit saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä;

6. toistaa vaatimuksensa, että rikkomusmenettelyä, jota komissio käyttää saadakseen 
jäsenvaltiot noudattamaan EU:n lainsäädäntöä, nopeutetaan selvästi, mutta pitää hyvin 
valitettavana, ettei menettely vaikuta suoraan EU:n kansalaisiin ja asukkaisiin, jotka ovat 
kärsineet EU:n lainsäädännön puutteellisesta valvonnasta;

7. vahvistaa, että jäsenvaltioiden velvollisuutena on hyväksyä sisämarkkinoita koskeva EU:n 
lainsäädäntö ja siihen liittyvät Euroopan kansalaisten oikeudet sekä panna ne täytäntöön; 

8. kannattaa komission toivetta lisätä kansalaisyhteiskunnan (muun muassa sidosryhmien, 
kansalaisjärjestöjen, ammattiyhdistysten ja työnantajien) kuulemista sisämarkkinoita 
koskevien lainsäädäntöasiakirjojen valmisteluun liittyvissä kysymyksissä;

9. katsoo, että vetoomusmenettely voi vaikuttaa myönteisesti pyrkimyksiin tuoda 
sisämarkkinat lähemmäksi kansalaisia;

10. katsoo, että EU:n tulee muuttaa kansalaisten käsitystä sisämarkkinoista antamalla heille 
tietoa niiden tarjoamista eduista ja auttamalla heitä ymmärtämään niitä;

11. kehottaa komissiota hyväksymään selkeän ja helposti saatavilla olevan "kansalaisten 
perusoikeuskirjan" oikeudesta asua ja työskennellä kaikkialla unionin alueella sekä 
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laatimaan monikielisen kohdistetun viestintästrategian, jossa keskitytään jokapäiväisiin 
ongelmiin, joita kansalaiset kohtaavat liikkuessaan, tehdessään ostoksia tai myydessään 
hyödykkeitä Euroopassa, sekä sosiaalisiin, terveyden, kuluttajansuojan ja 
ympäristönsuojelun standardeihin, joihin he voivat luottaa;

12. vaatii konkreettisia toimia sellaisten keskitettyjen asiointipisteiden kehittämiseksi, joista 
neuvoja tai oikeusturvaa kaipaavat kansalaiset saavat tietoa oikeuksistaan EU:ssa, jotta 
Euroopan kansalaiset saavat todellisen kuvan sisämarkkinoista, ja katsoo, että Euroopan 
parlamentin tulisi ottaa tämä huomioon viestintästrategiassaan;

13. kehottaa komissiota esittämään käytännön ehdotuksia kuluttajansuojan ulottamiseksi 
suojelemaan pieniä yrityksiä ja yksittäisiä kansalaisia sopimattomilta kaupallisilta 
menettelyiltä;

14. kannustaa käyttämään sisämarkkinoiden yhteydessä vaihtoehtoisia 
riitojenratkaisumekanismeja, joita on mahdollista käyttää myös internetin kautta;

15. panee merkille, että SOLVIT auttaa vähentämään Euroopan kansalaisille koituvia 
kustannuksia ja ratkaisemaan epävirallisesti kansalaisten ja yritysten ongelmia, jotka 
johtuvat siitä, että viranomaiset rikkovat sisämarkkinalainsäädäntöä;

16. panee erityisen kiinnostuneena merkille kaikki toimet, joilla pyritään luomaan EU:lle 
uudenaikainen ja tehokas liikenneverkosto, joka lyhentää välimatkoja ja tuo näin 
Euroopan kansalaiset lähemmäs toisiaan sekä vahvistaa yhteenkuuluvuuden ja 
kansalaisuuden tunnetta;

17. katsoo, että parantamalla kuluttajansuojajärjestelmiä ja tietosuojaa kaikkialla EU:ssa 
voidaan varmistaa kuluttajien luottamus verkossa tapahtuviin rajat ylittäviin liiketoimiin;

18. painottaa, että sisämarkkinoiden täytäntöönpanossa on noudatettava täysimääräisesti 
perusoikeuskirjan mukaisia unionin kansalaisten ja asukkaiden oikeuksia.


