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EHDOTUKSET

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

1. pitää komission raporttia aiheesta "The Single Market through the lens of the people" 
(SEC(2011)1003) hyödyllisenä välineenä, jonka avulla voidaan sekä antaa tietoa 
kansalaisten tärkeimmistä huolenaiheista päättäjille että tiedottaa kansalaisille ja 
yrityksille sisämarkkinoilla todennäköisesti vastaan tulevista ongelmista;

2. pitää myönteisenä keskitettyjen asiointipisteiden (KAP) toimintaa, joka helpottaa tietojen 
saatavuutta jäsenvaltioiden liiketoimintamahdollisuuksista ja keskittää kaikki yrityksen 
perustamiseen tarvittavat muodollisuudet yhteen kansalliseen yhteyspisteeseen;

3. pitää myönteisenä SOLVIT-ongelmanratkaisuverkoston, Sinun Eurooppasi -neuvonnan, 
Yritys-Eurooppa-verkoston, Euroopan kuluttajakeskusten, Europe Direct -palvelun ja 
Euroopan työnvälitysverkoston toimintaa ratkaisujen löytämiseksi sisämarkkinoiden 
todellisiin ongelmiin; pyytää komissiota etsimään keinoja, joilla näiden palvelujen 
yhteensovittamista voidaan parantaa ja joiden avulla voidaan välttää päällekkäiset toimet 
ja resurssit;

4. pyytää komissiota panostamaan kansalaisille ja kuluttajille tarkoitetun suoran 
yhteyspisteen toteuttamiseen kussakin jäsenvaltiossa toimivien komission edustustojen 
kautta; katsoo, että suora yhteyspiste kussakin jäsenvaltiossa helpottaisi todella 
kansalaisten, kuluttajien ja yritysten pääsyä sisämarkkinoille;

5. panee merkille vetoomusvaliokuntansa saaman valtavan määrän vetoomuksia, jotka 
koskevat kansalaisten sisämarkkinoilla kohtaamia ongelmia, erityisesti EU:n 
lainsäädännön virheelliseen kansalliseksi lainsäädännöksi saattamiseen ja 
täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia; pyytää komissiota sisällyttämään 
vetoomusvaliokunnalle esitettyjen vetoomusten havainnot ja tulokset raporttiinsa; 
korostaa, että vetoomusmenettelyä tulisi hyödyntää nykyistä paremmin EU:n 
lainsäädäntömenettelyn parantamiseksi, muun muassa lisäämällä kansalaisten tietoisuutta 
heidän oikeudestaan vetoomuksen esittämiseen;

6. pyytää komissiota määrittämään kuhunkin huolenaiheeseen liittyvän tärkeimmän EU:n 
lainsäädännön, jotta kansalaiset, kuluttajat ja yritykset voisivat saada hyödyllistä tietoa ja 
ymmärtää raportin paremmin;

7. pyytää komissiota esittämään tulevissa raporteissaan vastaavia toimia, joista se on selvästi 
vastuussa, esimerkiksi oikea-aikaisten ja asianmukaisten toimien toteuttaminen 
tapauksissa, joissa EU:n lainsäädäntö on saatettu virheellisesti osaksi jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöä, sekä EU:n lainsäädännön asianmukaisen täytäntöönpanon varmistaminen ja 
puutteellisen lainsäädännön tarkistaminen;

8. pyytää komissiota laatimaan kustakin esitetystä huolenaiheesta taulukon, josta käy ilmi, 
mitkä toimijat ovat vastuussa kutakin määritettyä perussyytä koskevista ratkaisuista;
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9. pyytää komissiota etsimään keinoja Euroopan unionin kansalaisuutta koskevan katsauksen 
yhdistämiseksi tulevaisuudessa "The Single Market through the lens of the people" 
-raporttiin, jotta vältetään päällekkäisyys ja sekaannus ja estetään ongelmien ja ratkaisujen 
erottaminen toisistaan;


