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Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta on päättänyt antaa edellä mainitussa menettelyssä 
valiokunnallenne lausunnon kirjeen muodossa.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 22. helmikuuta 
2021. Kokouksessa valiokunta päätti pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa 
sisällyttämään tämän kirjeen liitteenä olevat ehdotukset päätöslauselmaesitykseensä1.

Kunnioittavasti

Anna Cavazzini
Puheenjohtaja

1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Eugen Jurzyca (valmistelija), Anna Cavazzini 
(puheenjohtaja), Andrus Ansip (varapuheenjohtaja), Maria Grapini (varapuheenjohtaja), Alessandra Basso, 
Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, 
Maria da Graça Carvalho, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne 
GebhardtAlexandra Geese, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Arba Kokalari, 
Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Adriana Maldonado López, Morten 
Løkkegaard, Antonius Manders, Beata Mazurek, Sven Mikser, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-
Sophie Pelletier, Tsvetelina Penkova, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol, Kim Van Sparrentak, Barbara Thaler, Edina Tóth, Tom Vandenkendelaere, Marco Zullo.
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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa 
ottamaan huomioon seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesityksessä, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. panee merkille, että covid-19-kriisi on haitannut henkilöiden, tavaroiden ja palvelujen 
vapaata liikkuvuutta EU:ssa, ja toteaa näiden vapauksien kuuluvan unionin 
arvokkaimpiin saavutuksiin; kehottaa tekemään asianmukaisia ja vaikuttavia aloitteita 
sisämarkkinoiden palauttamiseksi, syventämiseksi entisestään ja loppuun saattamiseksi 
sekä tukemaan samalla siirtymää digitaaliseen ja kestävään talouteen ja puuttumaan 
vapaan kaupan perusteettomiin esteisiin;

2. toteaa, että palvelujen vapaassa liikkuvuudessa on vielä kehittämistä, ja panee erityisesti 
merkille sen tarjoamat huomattavat mahdollisuudet ja kehottaa tekemään aloitteita ja 
toteuttamaan toimia, joilla vauhditetaan rajatylittävää palvelukauppaa, vähennetään 
yrityksille aiheutuvia perusteettomia hallinnollisia rasitteita ja varmistetaan nykyisen 
lainsäädännön, kuten palveludirektiivin, asianmukainen täytäntöönpano ja 
noudattamisen valvonta; korostaa sellaisten palvelujen merkitystä, jotka helpottavat 
EU:n ympäristöjalanjäljen tuntuvaa pienentämistä;

3. katsoo, että tarvitaan lisätoimia jäsenvaltioiden tukemiseksi julkisen sektorin 
digitalisoinnissa erityisesti sellaisten menettelyjen osalta, jotka vaikuttavat yrityksiin ja 
kuluttajiin ja tarjoavat mahdollisuuden toteuttaa hallinnollisia menettelyjä verkossa;

4. korostaa sisämarkkinaohjelman merkitystä, sillä sen tavoitteena on parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa, tukea yritysten, myös pk-yritysten, kilpailukykyä ja lisätä 
kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia; palauttaa mieliin, että on tarpeen luoda synergioita 
sisämarkkinaohjelman ja Next Generation EU -elpymisrahaston välille;

5. toteaa, että julkisia hankintoja koskevien parhaiden käytäntöjen käyttöönotto EU:n 
rahoittamissa hankkeissa voisi auttaa välttämään toistuvat virheet ja varmistamaan 
investointien asianmukaisen täytäntöönpanon;

6. korostaa tarvetta lisätä EU:n tason markkinavalvontaviranomaisten välistä yhteistyötä 
sen varmistamiseksi, että verkossa ja sen ulkopuolella myytävät tuotteet ovat turvallisia 
ja että varmistetaan kuluttajien luottamus etenkin rajat ylittävien ostosten yhteydessä;

7. tähdentää, että tullimenettelyjen vaikuttava yksinkertaistaminen ja tullijärjestelmien 
asianmukainen täytäntöönpano ovat olennaisen tärkeitä petosten ja kansainvälisen 
rikollisuuden torjumiseksi, kilpailun edistämiseksi ja kuluttajien suojelemiseksi; toteaa 
jälleen pitävänsä tärkeänä maksusitoumusmäärärahojen riittävää ja vaikuttavaa tasoa, 
jotta on mahdollista nykyaikaistaa tulliliittoa ja siten tukea unionin tullikoodeksin 
täytäntöönpanoa ja sähköisten ja automatisoidumpien tullijärjestelmien kehittämistä 
tehokkuuden lisäämiseksi EU:n yritysten kannalta ja kuluttajansuojan tehostamiseksi; 
pyytää ottamaan nykyaikaistamisessa huomioon EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
väliseen sopimukseen liittyvät muutokset; kehottaa noudattamaan kaikilta osin 
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tilintarkastustuomioistuimen suosituksia, jotka koskevat talousarvion vaikuttavuuden 
lisäämistä, kuluttajien hyvinvointia ja suojelua sekä yrityksille syntyvää arvonlisäystä;

8. korostaa EU:n rahoitusta saavien elinten vastuuvelvollisuuden ja läpinäkyvyyden 
merkitystä; toteaa jälleen, että tehokkaalla varainkäytöllä ja asianmukaisella arvioinnilla 
saadaan aikaan säästöjä, joilla voitaisiin rahoittaa muita toimia;

9. korostaa, että kaikille talousarvio-ohjelmille on tehtävä jatkuvasti kustannus-
hyötyanalyyseja sen varmistamiseksi, että unionin rajallinen talousarvio käytetään 
mahdollisimman vaikuttavalla tavalla ja että rahoitusta voidaan käyttää kaikkein 
laadukkaimpiin hankkeisiin, joilla on mahdollisimman suuri vaikutus ja joiden tulokset 
vastaavat suunniteltuja tavoitteita, mukaan lukien haluttu vaikutus kestävyyteen; 
huomauttaa, että unionin rahoitukseen olisi liityttävä yksinkertaisten tuotosmittausten 
sijaan mitattavissa olevia tulosindikaattoreita, joiden avulla voitaisiin vertailla 
yksittäisiä unionin ohjelmia ja asettaa ne paremmuusjärjestykseen tehokkuuden 
mukaan.


