
 

AD\912996FI.doc  PE496.396v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

  

 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014 

 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 
 

012/2150(INI) 

19.9.2012 

LAUSUNTO 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta 

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle 

talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta: vuoden 2012 painopisteiden 

täytäntöönpano 

(012/2150(INI)) 

Valmistelija: Malcolm Harbour 

 



 

PE496.396v01-00 2/5 AD\912996FI.doc 

FI 

PA_NonLeg 



 

AD\912996FI.doc 3/5 PE496.396v01-00 

 FI 

EHDOTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 

valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden 

toimenpidepaketista ja kasvun edistämistoimista1, 

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman kuluttajille ja 

kansalaisille tarkoitettujen yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta2, 

A. toteaa, että sisämarkkinoita tarvitaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin Euroopan 

talouden elvytyskeinona, jonka avulla kriisi ratkaistaan konkreettisella tavalla ja joka 

toimii välineenä kilpailukyvyn edistämiseksi ja sosiaalisen hyvinvoinnin säilyttämiseksi; 

1. katsoo, että EU-ohjausjakson on keskityttävä aikaansaamaan älykästä, kestävää ja 

osallistavaa kasvua, kilpailukykyä, työllisyyttä sekä alueellista ja sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta siten, että voitetaan sisäinen epätasapaino ja tuotetaan jäsenvaltioiden 

talouksien välille yhteensuuntautuvaa dynamiikkaa; 

2. korostaa, että Eurooppa 2020 -strategia on otettava täysipainoisesti huomioon EU-

ohjausjakson täytäntöönpanossa; 

3. kehottaa komissiota asettamaan sisämarkkinoiden hallinnon etusijalle, koska se 

myötävaikuttaa huomattavasti siihen, että saavutetaan EU-ohjausjakson tavoitteet eli 

kestävä taloudellinen kasvu ja työllisyys; on sitä mieltä, että samanaikaisesti komission 

maakohtaisilla suosituksilla olisi tarjottava jäsenvaltioille käytännöllisempiä ratkaisuja 

sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi, niin että luodaan vahvempi julkinen tuki ja 

poliittinen sitoumus kannustamaan sisämarkkinoiden loppuun saattamista; 

4. kehottaa neuvostoa ja komissiota liittämään EU-ohjausjakson sisämarkkinoiden 

toimenpidepakettiin, jotta turvataan Euroopan talouspolitiikan johdonmukaisuus ja 

kestävän kasvun luominen; 

5. tähdentää, että sisämarkkinoiden toimenpidepaketin yhteydessä tehtyjen aloitteiden on 

oltava johdonmukaisia Eurooppa 2020 -strategian seitsemän lippulaiva-aloitteen 

tavoitteen kanssa älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseksi ja niiden on 

myös vaikutettava osaltaan näiden tavoitteiden saavuttamiseen; 

6. on tyytyväinen komission ehdotukseen laatia sisämarkkinoiden yhdentymistä käsittelevä 

vuosikertomus EU-ohjausjakson yhteydessä, jotta voidaan mitata sisämarkkinoiden 

toimivuutta, yksilöidä tärkeimmät toimintatapoja koskevat haasteet sekä asettaa toiminnan 

painopisteet; uskoo, että tämä auttaa takaamaan tasapuoliset toimintaedellytykset 

kaikkialla unionissa; 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2012)0258. 
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0186. 
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7. painottaa, että tämän arvioinnin avulla olisi tarkasteltava, kuinka kansalaiset, työntekijät, 

kuluttajat ja liikeyritykset hyötyvät sisämarkkinoista ja selviytyvät ongelmista niiden 

toiminnassa; katsoo, että työmarkkinaosapuolten, kansallisten parlamenttien ja 

kansalaisyhteiskunnan välinen vuoropuhelu on olennaisessa roolissa, kun ajatellaan 

luottamuksen palauttamista sisämarkkinoihin; kehottaa sen vuoksi kansalaisia ja yrityksiä 

tekemään ehdotuksia siitä, kuinka parhaiten saavutetaan sisämarkkinoiden täysipainoinen 

toteutuminen; 

8. kehottaa komissiota sovittamaan sisämarkkinoiden yhdentymistä käsittelevän 

vuosikertomuksen muihin sisämarkkinoiden seurantavälineisiin, kuten sisämarkkinoiden 

tulostauluun, päällekkäisyyksien välttämiseksi ja tehokkaiden ja selkeiden suositusten 

laatimiseksi sekä Euroopan talouspolitiikan johdonmukaisuuden turvaamiseksi; 

9. antaa tältä osin kiitosta komission ehdotukselle määritellä sisämarkkinoita koskevia 

maakohtaisia suosituksia, erityisesti mitä tulee lainsäädännön moitteettomaan 

saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen määräaikoihin; kehottaa komissiota 

lisäämään toimia EU:n lainsäädännön asianmukaisen täytäntöönpanon ja valvonnan 

varmistamiseksi jäsenvaltioissa ja käyttämään tässä määrätietoisesti kaikkea 

toimivaltaansa; 

10. toistaa, että sisämarkkinadirektiivien täytäntöönpanovajetta on vähennettävä, ja korostaa, 

kuinka tärkeää täysipainoinen, yhdenmukainen, oikea-aikainen ja moitteeton 

täytäntöönpano on kansalaisille ja yrityksille, jotta ne voivat hyötyä sisämarkkinoista 

kokonaisvaltaisesti; tukee komission koordinoiman virkamiesverkon perustamista 

jäsenvaltioiden tasolla ja toteaa, että virkamiesverkko olisi vastuussa kaiken uuden EU-

lainsäädännön täytäntöönpanosta sen kokonaistason parantamiseksi; 

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan etusijan sisämarkkinoiden 

toimenpidepaketin 12 keskeisen toimen hyväksymiselle merkittävänä osana 

sisämarkkinoiden vahvistamista kattavalla ja tasapainoisella tavalla. 
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