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EHDOTUKSET

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

1. katsoo, että sisämarkkinoiden hyvä hallintotapa tarjoaa valtavia mahdollisuuksia 
kaupankäyntiin, investointeihin ja työvoiman organisointiin ja voisi merkittävästi 
parantaa paikallisia ja alueellisia kasvunäkymiä;

2. katsoo, että sisämarkkinoiden hyvä hallintotapa ja alueiden edelleen kehittäminen 
täydentävät toisiaan ja luovat yhdessä vahvan Euroopan, jonka ominaispiirteitä ovat 
yhteenkuuluvuus ja kilpailukyky;

3. toteaa, että EU:n sisämarkkinalainsäädäntö sisältää monia paikallisten ja alueellisten 
toimijoiden tehtäviä erityisesti julkisten hankintojen, valtiontuen, yleisen taloudellisen 
edun mukaisten palvelujen ja toimilupien aloilla;

4. katsoo, että sisämarkkinoiden tehokkaassa hallintotavassa on otettava tasapuolisesti 
huomioon kaikkien alueellisten sidosryhmien edut, ja että tämä on ainoa keino varmistaa, 
että sisämarkkinat toimivat parhaalla mahdollisella tavalla ja että kuluttajat osoittavat 
enenevää luottamusta sisämarkkinoiden hallintoelimiin;

5. korostaa, että Lissabonin sopimuksessa nimenomaisesti tunnustettu paikallisen ja 
alueellisen itsehallinnon periaate sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate on otettava 
asianmukaisesti huomioon sisämarkkinoilla;

6. suosittaa, että kaikkien jäsenvaltioiden paikallis- ja alueviranomaiset ja niiden 
toimialajärjestöt voisivat tehdä ehdotuksia siitä, miten sisämarkkinoiden täysimääräinen 
täytäntöönpano onnistuu parhaiten;

7. suosittaa, että komissio kuulemismenettelyjen ja EU-lainsäädännön täytäntöönpanosta 
vastaavien paikallis- ja alueviranomaisten kanssa käytävän tehostetun vuoropuhelun 
lisäksi laatii perusteellisia alueellisia vaikutusten arviointeja, jotka perustuvat paikallisiin 
ja alueellisiin erityispiirteisiin, jotta voidaan esittää vakuuttavat perustelut tarpeelle 
säännellä sisämarkkinoita ennen mahdollisten lainsäädäntöehdotusten hyväksymistä;

8. huomauttaa, että laadukkaat ja helposti saatavat yleisen edun mukaiset palvelut ovat 
ratkaisevan tärkeitä paikallis- ja alueyhteisöille ja että paikallisten ja alueellisten julkisten 
palvelujen tuottaminen on tärkeää taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta; katsoo näin ollen, että paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten mahdollisuudet ja edut olisi otettava täysimääräisesti huomioon 
sisämarkkinoiden edelleen kehittämisessä;

9. katsoo, että korkealaatuisten julkisten palvelujen tarjoaminen kansalaisille jokaisella 
Euroopan unionin alueella on ehdottoman välttämätöntä dynaamisilla ja vahvoilla 
sisämarkkinoilla;
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10. korostaa, että sisämarkkinoiden hallinnointi on yhdistettävä koheesiopolitiikkaan ja 
unionin tärkeimpiin painopistealoihin, erityisesti Eurooppa 2020 -strategian tärkeimpiin 
painopistealoihin; ehdottaa, että tehdään alueellisia sopimuksia, joiden nojalla alue- ja 
paikallisviranomaiset keskittävät toimintansa ja rahoituksensa sisämarkkinoiden 
vahvistamiseen Eurooppa 2020 -strategian ja lippulaiva-aloitteiden mukaisesti;

11. katsoo, että koheesiopolitiikalla voidaan varmistaa nopeampi lähentyminen yhdentymisen 
ja sisämarkkinayhteyksien tehostamisen avulla; katsoo, että tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi koheesiopolitiikassa olisi edelleen keskityttävä markkinoiden puutteiden 
korjaamiseen, jotta voidaan varmistaa, että alueet hyödyntävät kehitysmahdollisuutensa 
täysimääräisesti, sekä rajat ylittävän alueellisen yhteistyön lujittamiseen Euroopan 
taloudellisen yhdentymisen puitteissa;

12. ottaa huomioon, että rakennerahastojen ehdoista, jotka koskevat sisämarkkinadirektiivien 
saattamista osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä, neuvotellaan edelleen uusien 
asetusten hyväksymistä koskevan lainsäädäntöprosessin yhteydessä, mutta katsoo siitä 
huolimatta, että näihin toimiin olisi turvauduttava vasta viimeisenä keinona, ja katsoo, 
että EU:n antamasta taloudellisesta tuesta koituvan vipuvoiman käyttö kannustimiin, 
joilla edistetään sisämarkkinasäännösten pikaisesti saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, olisi otettava asianmukaisesti huomioon;

13. korostaa, että erityisesti Euroopan alueellinen yhteistyö perustuu sisämarkkinoiden 
kaltaiseen malliin, koska alueellisessa yhteistyössä edistetään rajat ylittävää 
vuorovaikutusta ja saadaan keskinäistä hyötyä alueellisista ja paikallisista 
infrastruktuureista, investoinneista ja markkinoista;

14. katsoo, että koheesiopolitiikan virheiden määrä johtuu suurelta osin julkisten hankintojen 
kaltaisista sisämarkkinatoimista; korostaa, että virheiden määrän vähentäminen on 
sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanon tehostamisen merkittävä ennakkoehto.
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