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TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT

Sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpano
• Täytäntöönpanovaje on tällä hetkellä vain 2,1 prosenttia eli se on laskenut huomattavasti vuodesta

1992, jolloin se oli 21,4 prosenttia. Tämänhetkinen tilanne on kuitenkin hieman huonompi kuin puoli
vuotta sitten, jolloin täytäntöönpanovaje oli 1,8 prosenttia.

• Vain viisi jäsenvaltiota (Ruotsi, Suomi, Tanska, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta) täyttävät
tällä hetkellä Eurooppa-neuvoston keväälle 2003 asettaman tavoitteen, jonka mukaan
täytäntöönpanovaje saisi olla enintään 1,5 prosenttia. Kolmen jäsenvaltion (Ranska, Kreikka, Portugali)
täytäntöönpanovaje on yli kaksinkertainen Eurooppa-nevuoston asettamaan tavoitteeseen verrattuna.

• Suomi on ainoa jäsenvaltio, joka on jo nyt saavuttanut Eurooppa-neuvoston toisen tavoitteen, jonka
mukaan kaikki direktiivit, joiden täytäntöönpano on myöhässä kaksi vuotta tai enemmän, olisi
saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä. Neljällä jäsenvaltiolla (Ranska, Saksa, Luxemburg ja
Kreikka) on vielä vähintään 10 "vanhaa" direktiiviä, jotka niiden on täytäntöönpantava seuraavan
kuuden kuukauden kuluessa saavuttaakseen tämän tavoitteen.

• Sisämarkkinalainsäädännön virheellisestä soveltamisesta johtuvien rikkomismenettelyjen
kokonaismäärä on edelleen korkea: käsiteltävänä olevia tapauksia on yli 1500. Ranska ja Italia johtavat
tältä osin edelleen, niiden osuus yhteensä on lähes 30 prosenttia kaikista tapauksista.

• Vain Tanska on onnistunut vähentämään lainsäädännön virheellisestä soveltamisesta johtuvien
rikkomismenettelyjen määrää vähintään 10 prosentilla, kuten Euroopan komission laatimassa vuoden
2002 sisämarkkinastrategiakatsauksessa suositetaan. Useimmissa maissa rikkomismenettelyjen määrä
on jopa noussut. Yli 50 prosenttia tapauksista vaatii yli kahden vuoden ratkaisuajan, mikä puoltaa sitä,
että tapaukset olisi pyrittävä ratkaisemaan muulla tavoin.

• Kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna standardointi tapahtuu nykyään valtaosin
Euroopan tasolla pääsosin teollisuuden aloitteesta (80 prosenttia). Standardointityön edellyttämän ajan
pituus on yhä ongelma useilla aloilla.

Sisämarkkinat 10 vuotta: eurooppalaisten yritysten ja kansalaisten palaute
• Yrityksille suunnatun kyselyn mukaan sisämarkkinoista on ollut hyötyä hyvin monille erilaisille

yrityksille ja varsinkin vientiyritykset suhtautuvat siihen myönteisesti ja katsovat  hyötyneensä siitä
eniten. Vähintään kuuteen EU:n jäsenvaltioon vientiä harjoittavista yrityksistä 76 prosenttia piti
sisämarkkinoiden vaikutusta liiketoimintaansa myönteisenä. Näistä yli 60 prosenttia katsoi, että
sisämarkkinoilla oli myönteinen vaikutus niiden vientimenestykseen. Lähes 37 prosenttia katsoi
kannattavuutensa parantuneen sisämarkkinoiden ansiosta.

• Yli 80 prosenttia yrityksistä pitää sisämarkkinoiden kehittämistä yhtenä Euroopan unionin
ensisijaisimmista tavoitteista.

• Kansalaisille suunnatun kyselyn mukaan eurooppalaisista 80 prosenttia katsoo, että  sisämarkkinoilla
on ollut myönteinen vaikutus tuotteiden saatavuuteen, 67 prosentin mielestä  tuotteiden laatuun ja 41
prosentin mielestä hintoihin. Kansalaisista 76 prosenttia on tyytyväinen siihen, että sisämarkkinat ovat
lisänneet kilpailua useilla aloilla, kuten kuljetusalalla, televiestinnässä sekä pankki- ja
vakuutuspalveluissa.

• Yli 50 prosenttia kansalaisista olisi valmis ostamaan tuotteita rajojen yli, mutta esteenä ovat pääasiassa
matkustuskustannukset, aika, myynninjälkeisten palvelujen saatavuus sekä kieliongelmat.

Sisämarkkinaindeksi 1992 - 2002
• Erityisesti sisämarkkinoiden seurantaa varten kehitetty sisämarkkinaindeksi osoittaa, että

sisämarkkinoiden toiminta on edistynyt huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana (100:sta  143:een).
Suomen, Espanjan Italian, Ruotsin ja Itävallan indeksi on kasvanut selvästi enemmän kuin EU:n
indeksi.
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JOHDANTO

Tämän vuoden loppuun mennessä on kulunut kymmenen vuotta sisämarkkinoiden
avaamisesta. Sisämarkkinat ovat yksi Euroopan unionin suurimmista saavutuksista. Vuoden
1992 "maagisen" määräajan vuoksi sisämarkkinoita pidetään helposti jo loppuunsaatettuina,
ja näin ollen vanhana asiana. Näin ei kuitenkaan ole.

Sisämarkkinat eivät ole koskaan "valmiita", onhan sisämarkkinoiden suorituskyvyn
maksimointi prosessi eikä tapahtuma. Vielä kymmenen toimintavuoden jälkeen
sisämarkkinoilla on varsinkin palvelu- ja verotusalalla puutteita, jotka on korjattava, ja
esteitä, jotka on poistettava. Tekniikan kehittyminen asettaa koko ajan haasteita, joita on
seurattava ja joilla on vaikutusta sisämarkkinalainsäädäntöön. Haasteena on myös
säädösten saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä voimaansaattamisen laatu.

Perusviesti on seuraava: sisämarkkinat toimivat, mutta niitä voidaan ja pitää kehittää
jatkuvasti, jotta ne täyttävät tehtävänsä. Yhtenäisvaluutalla toimivat avoimet
yhtenäismarkkinat tarjoavat perustan koko yhteisön talouskasvulle tulevaisuudessa. Jäljellä
olevien sisämarkkinaesteiden poistamisen ja sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan on
edelleen oltava yksi unionin ensisijaisista tavoitteista – niin nyt kuin kymmenen vuotta
sitten.

Tässä tulostaulussa tarkastellaan sisämarkkinoilla viimeisen kymmenen vuoden aikana
saavutettuja tuloksia1, erityisesti mitä tulee jäsenvaltioiden toimintaan. Säädösten
saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ei ole enää yhtä myöhässä kuin aikaisemmin,
tosin myönteinen kehitys näyttää viime aikoina pysähtyneen. Sääntöjen käytännön
soveltaminen on kuitenkin edelleen ongelma: rikkomismenettelyjä on käsiteltävänä noin
1500, ja suurimman osan ratkaisemiseen tarvitaan paljon aikaa.

Tulostaulu sisältää myös yhteenvedon komission tuella toteutetun yrityksille ja kansalaisille
suunnatun kyselytutkimuksen tuloksista, jolla on kartoitettu yritysten ja kansalaisten
mielipiteitä sisämarkkoista nyt verrattuna kymmenen vuotta sitten vallinneeseen
tilanteeseen. Tutkimuksen tulokset ovat rohkaisevia. Sisämarkkinoiden hyödyt myönnetään
laajalti. Selvä enemmistö yrityksistä ja kansalaisista kiirehtii sisämarkkinatoimenpiteiden
lisäämistä, jotta ne voisivat tehostaa toimintaansa koko Euroopan tasolla. Sisämarkkinat on
tarkoitettu unionin kansalaisten ja yritysten käyttöön, ja päätöksentekijöiden olisi otettava
sisämarkkinoiden edelleen kehittämistä koskevat pyynnöt huomioon.

Sisämarkkinoiden kehitystä on pyritty seuraamaan yhdellä ainoalla mittayksiköllä:
sisämarkkinaindeksillä. Sisämarkkinaindeksin avulla tarkastellaan täytäntöönpanon ja
voimaansaattamisen arvioinnin asemesta sisämarkkinoiden vaikutuksia kentällä. Tulokset
ovat tälläkin alueella myönteiset. Ne osoittavat muun muassa, että uusimmat jäsenvaltiot
ovat hyötyneet hyvin nopeasti sisämarkkinoista, mikä on EU:n tulevan laajentumisen
kannalta erityisen ilahduttava tieto.

                                               

1 Komissio aikoo julkaista sisämarkkinoiden saavutuksia viimeisen kymmenen vuoden ajalta koskevan
tiedonannon vuoden 2003 alussa.
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1. SISÄMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN TÄYTÄNTÖÖNPANO

A. Säädösten saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Sisämarkkinoiden tarkoituksena on saattaa voimaan lainsäädäntökehys ilman rajoja
toimivaa Euroopan unionia varten. Sisämarkkinoiden toimintaa sääntelevä yhteisön
lainsäädäntö annetaan pääosin direktiiveinä, jotka kunkin jäsenvaltion on mukautettava
kansalliseen lainsäädäntöönsä toteuttamalla "täytäntöönpanotoimenpiteitä" direktiivien
voimaansaattamiseksi. Etuna jäsevaltioiden kannalta tässä järjestelmässä on, että niille jää
hieman liikkumavaraa ottaa huomioon omat lainsäädäntötekniikkansa.

Tässä järjestelmässä jäsenvaltioiden on kuitenkin varmistettava, että kansalliseen
lainsäädäntöön saattamista koskevat säännökset annetaan määräaikaan mennessä ja että ne
todella vastaavat direktiivien säännöksiä. Kyse ei ole byrokratiasta, vaan edellytysten
luomisesta reilulle kilpailulle, turhien yrityksille ja kansalaisille aiheutuvien kustannusten
välttämisestä sekä sellaisen luottamuksen rakentamisesta, jota tehokkaat sisämarkkinat
tarvitsevat perustakseen.

Kuvio 1: Täytäntöönpanovajeet ovat laskeneet selvästi viimeisen 10 vuoden aikana
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Huom. Täytäntöönpanovaje ilmoittaa niiden sisämarkkinadirektiivien prosenttiosuuden, joista ei
vielä ole annettu täytäntöönpanoilmoitusta, niiden sisämarkkinadirektiivien kokonaismäärästä, jotka
olisi ollut saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä määräaikaan mennessä.

Tällä hetkellä ollaan jo edistytty paljon vuoden 1992 tilanteesta, jolloin keskimäärin yli yhtä
direktiiviä viidestä ei oltu saatettu kaikissa jäsenvaltioissa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja
jolloin kolme direktiiviä viidestä oli sellaisia, joiden osalta vähintään yhdessä jäsenvaltiossa
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ei oltu toteutettu tarvittavia toimia2. Huono tulos pirstaloi vakavalla tavalla sisämarkkinoita
siten, etteivät yritykset ja kansalaiset useinkaan pystyneet hyödyntämään uusia oikeuksiaan.
Täytäntöönpanoluvut ovat nyt parantuneet, vaikka uusia direktiivejä on annettu jatkuvasti,
sillä täytäntöönpanomääräaikojen noudattamisen tärkeys Euroopan unionin taloudelle
myönnetään entistä laajemmin, oikeudellisia toimia pyritään välttämään3, eikä vahva
poliittinen painostus, jota komissio on harjoittanut muun muassa tämän tulostaulun avulla
luomalla vertailupaineita, ole ollut merkityksetön. Tuloksena ovat sisämarkkinat sellaisina
kuin ne ovat tänään.

Täytäntöönpanovaje on noussut vähitellen edellisen vuoden tulostaulun 1,8 prosentista
nykyiseen 2,1 prosenttiin: ensimmäistä kertaa vuoden 1992 jälkeen täytäntöönpanovajeen
laskusuunta on keskeytynyt (ks. kuva 1). Vain viisi jäsenvaltiota (Ruotsi, Suomi, Tanska ja
Yhdistynyt kuningaskunta) sekä kaksi EFTA-valtiota ovat onnistuneet täyttämään
Eurooppa-neuvoston asettaman standardin enintään 1,5 prosentin täytäntöönpanovajeesta
(ks. kuva 2). Tilanne on heikompi kuin kuusi kuukautta sitten, jolloin Belgia ja Espanja
kuuluivat myös tähän johtoryhmään. Koska maaliskuuhun 2002 mennessä vain seitsemän
jäsenvaltioita oli saavuttanut tämän standardin, Barcelonan Eurooppa-neuvostossa
päätettiin jatkaa määräaikaa ensi kevääseen saakka.4

Kuvio 2: Jäsenvaltiosta 2/3 ei täytä 1,5 % tavoitetta

Direktiivien
määrä 56 48 46 42 40 38 38 34 30 23 21 19 10 9 6

                                               

2 Epäyhtenäisyyttä mittaava kerroin on tällä hetkellä 9 prosenttia eli alle yhtä direktiiviä kymmenestä ei
ole vielä saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa.

3 Jos jäsenvaltiot eivät onnistu huolehtimaan täytäntöönpanosta tai jos täytäntöönpano jää vajaaksi tai on
virheellistä, komissio ei epäröi toteuttaa tarvittavia toimia perustamissopimuksen 226 artiklan
mukaisesti. Näihin toimiin voi sisältyä perustamissopimuksen 228 artiklassa määrättyjen seuraamusten
soveltaminen.

4 Jatkotoimia täytäntöönpanotulosten parantamiseksi annetaan komission toimintasuunnitelmassa
"Lainsäädännön yksinkertaistamista ja parantamista koskeva toimintasuunnitelma" (KOM(2002) 278
lopullinen).
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Huom. Tilanne 1. Lokakuuta 2002. Perustamissopimuksessa määriteltyihin sisämarkkinoihin liittyvien
direktiivien määrä on tällä hetkellä 1475 kappaletta ja asetusten määrä 324 kappaletta.



8

On erityisen huolestuttavaa havaita, että jäsenvaltiot, jotka kuusi kuukautta sitten olivat
kauimpana tavoitteesta (Ranska, Kreikka, Saksa, Irlanti, Itävalta ja Portugali) ovat antaneet
itsensä ajautua vielä kauemmaksi (ks. kuva 3). Italia ja Belgia näyttävät myös hellittäneen
hetkeksi: täytäntöönpano edellyttää kuitenkin jatkuvaa työskentelyä ja hetkeksi
hellittäminen johtaa hyvin nopeasti täytäntöönpanovajeen pikaiseen nousuun. Juuri kun
vauhtia pitäisi kiihdyttää, nämä jäsenvaltiot näyttävät tekevän päinvastoin.

Kuvio 3: Kauimpana tavoitteesta olevien jäsenvaltioiden täytäntöönpanovaje
lisääntynyt

Huom. Muutos niiden direktiivien määrässä toukokuun 2002 tulostauluun verrattuna, joiden
täytäntöönpano on viivästynyt. Esimerkiksi Portugalin täytäntöönpanovaje on lisääntynyt 14
direktiivillä (tilanteen huonontuminen = punainen, paraneminen = vihreä).

Seuraavien kuuden kuukauden aikana annettavan lainsäädännön määrä huomioon ottaen,
on vaikeaa nähdä, miten jäsenvaltiot pystyvät täyttämään kevään 2003 tavoitteen ilman
radikaaleja toimia (ks. kuva 4).

Kuvio 4: Jäsenvaltioilla vielä useita direktiivejä täytäntöönpanematta ensi kevään
1,5 % tavoitteen saaavuttamiseksi
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1,5% vajetta varten 73 64 63 57 57 56 54 47 44 40 37 33 24 24 22

Huom. Tällä hetkellä täytäntöönpanematta olevien direktiivien määrä jäsenvaltioittain, jotka olisi
täytäntöönpantava maaliskuuhun 2003 mennessä.
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Barcelonan Eurooppa-neuvostossa asetettiin ensi kevään tavoitteeksi myös
"nollatoleranssi" niille direktiiveille, joiden täytäntöönpano on viivästynyt kaksi vuotta tai
enemmän. Näissä tapauksissa viivästyksen syynä ei yleensä ole suunnittelun
riittämättömyys, vaan syy löytyy syvemmältä ja voi olla oire vakavista poliittisista
ongelmista. Syynä voi jopa olla pelkkä haluttomuus saattaa säädöstä kansalliseen
lainsäädäntöön. Kuvasta 5 käy ilmi, että Suomi on ainoa jäsenvaltio, joka on saavuttanut
nollatoleranssia koskevan tavoitteen. Ruotsi, Portugali, Alankomaat ja Tanska lähestyvät
tavoitetta koko ajan. Portugalin ja Italian suhteellisen hyvä "vanhoja" direktiivejä koskeva
tulos antaa olettaa, että suurin osa direktiivien täytäntönpanon yleisistä viivästyksistä
voitaisiin korjata suunnittelua parantamalla.

Kuvio 5: Jäsenvaltioiden pantava toimeksi saavuttaakseen myöhästyneille
direktiiveille kevääksi 2003 asetetun 0:n % tavoitteen

Huom. Niiden direktiivien lukumäärä, joiden täytäntöönpanon määräaika päättyi ennen 1. maaliskuuta
2001 ja jotka on pantava täytäntöön maaliskuuhun 2003 mennessä Eurooppa-neuvoston
nollatavoitteen saavuttamiseksi.

"Vanhin" direktiivi, jota ei vielä ole saatettu kaikkien jäsenvaltioiden lainsäädännön osaksi
on vuodelta 19935. Kuvassa 6 on esimerkkejä muista direktiiveistä, jotka olisi pitänyt panna
täytäntöön jo kauan aikaa sitten. Niihin sisältyy toimenpiteitä, jotka ovat
liiketoimintaympäristön jatkokehittämisen ja kuluttajan kannalta ratkaisevia, sekä
toimenpiteitä, jotka edistävät merkittävästi kestävää kehitystä. Ei kuulosta uskottavalta, jos
Euroopan unionin kehottaa ryhtymään toimiin biotekniikka-alan mahdollisuuksien
vapauttamiseksi ja samanaikaisesti biotekniikka-alan investointeja ja T&K-toimintaa
kannustavat toimenpiteet ovat täytäntöönpanematta yhdeksässä jäsenvaltioissa vielä kaksi
vuotta määräajan jälkeen. Myönteistä on, että Euroopan laajuisen suurten nopeuksien
rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden helpottamiseksi annettu direktiivi on vihdoin pantu
täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa.

                                               

5 Direktiivi 93/15 siivilikäyttöön tarkoitetuista räjähdystarvikkeista.
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Kuvio 6: Edellisessä tulostaulussa esimerkkeinä olleiden 10 direktiivin
täytäntöönpanossa tapahtunut edistys

Direktiivi Maat, jotka eivät vielä
ole panneet direktiiviä
täytäntöön

Vaikutukset

95/46: tietosuoja F, IRL, L ei yhtenäisiä toimintaolosuhteita,
tietojen väärinkäyttömahdollisuus,
vaikeuttaa tiedon vapaata
liikkuvuutta

96/48: Euroopan laajuisen
suurten nopeuksien
rautatiejärjestelmän
yhteentoimivuus

A, FIN, UK ei yhtenäisiä toimintaolosuhteita,
viivästyttää Euroopan laajuisen
yhtenäisen suurten nopeuksien
rautatiejärjestelmän kehittämistä

96/61: ympäristön pilaantumisen
yhtenäinen ehkäiseminen ja
vähentäminen

B, E, EL, L, UK ei yhtenäisiä toimintaolosuhteita,
mahdolliset terveys- ja
ympäristöriskit

97/7: kuluttajansuoja
etäsopimuksissa

E, L viivästyttää sähköisen kaupan
kehitystä

98/5: asianajajan ammatin
pysyvä harjoittaminen

F, IRL, L, NL vaikeuttaa asianajajien vapaata
liikkuvuutta

98/8: biosidituotteiden
markkinoille saattaminen

D, E, F, L, P ei yhtenäisiä toimintaolosuhteita,
mahdolliset terveysriskit, vaikeuttaa
näiden tuotteiden kauppaa

98/27: kieltokanteet kuluttajan
etujen suojaamiseksi

B, E, EL, L Ei yhtenäisiä toimintaolosuhteita

98/44: bioteknologian
keksintöjen oikeudellinen suoja

A, B, D, E, F, I, L, NL, P, S vaikeuttaa bioteknologiatuotteisiin
liittyvää innovointia ja tutkimusta,
oikeudellinen kehys jää
epäyhtenäiseksi ja epävarmaksi

99/36: kuljetettavat painelaitteet D, IRL vaikeuttaa näiden tuotteiden
kauppaa, mahdolliset
turvallisuusriskit

99/94: kuluttajille tarkoitetun
polttoainetaloutta ja
hiilidioksidipäästöjä koskevan
tiedon saatavuus

D, E, F, I vähentää avoimuutta ja
markkinoiden yhtenäisyyttä,
hinnanerot säilyvät

Huom. Jäsenvaltiot, joiden maakoodit on pyyhitty yli, ovat tehneet täytäntöönpanoilmoituksen toukokuun
2002 jälkeen. Yhdistyneen kuningaskunnan täytäntöönpanotilastoissa ei oteta tulostaulua varten
huomioon Gibraltarin täytäntöönpanotilannetta.

On mielenkiintoista tarkastella eri tapoja, joilla jäsenvaltiot ovat organisoineet kansallisen
täytöntöönpanoprosessinsa. Sisämarkkinoiden neuvoa-antavassa komiteassa käydyissä
keskusteluissa on löydetty useita "hyviä käytänteitä", joihin kuuluu muun muassa
täytäntöönpanosta vastaavan kansallisen koordinaattorin nimeäminen. Muita "hyviä
käytänteitä" ovat suunnittelua koskevan ennakkoaikataulun laatiminen, ministeriöiden
suoritusten järjestelmällinen mittaaminen sekä tulosten säännönmukainen raportointi
kansallisille parlamenteille.

Näiden käytänteiden noudattaminen jäsenvaltioittain käy ilmi kuvasta 7. Tiukasti
tarkasteltuna yhteyttä näiden "hyvien käytänteiden" ja jäsenvaltioiden tulosten välillä ei ole.
Toisaalta Suomen ja Tanskan esimerkit osoittavat, että hyviin tuloksiin voidaan päästä
noudattamalla tavanomaisia hallinnollisia järjestelyjä ja antamalla täytäntöönpanolle korkea
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poliittinen prioriteettiasema. Toisaalta Ranskassa ja Saksassa noudatetaan kaikkia "hyviä
käytänteitä", joihin on tosin on siirrytty vasta äskettäin, joten niiden todellinen vaikutus
saattaa näkyä vasta lähitulevaisuudessa. Alustavan päätelmän mukaan mikään ei voi
kuitenkaan korvata vahvaa poliittista tahtoa saattaa direktiivit virheettömästi osaksi
kansallista lainsäädäntöä määräaikaan mennessä, vaikkakin tietyillä menettelyillä poliittisen
tahdon siirtämistä käytäntöön voidaan edesauttaa.

Kuvio 7: Poliittinen tahto organisointitapaa tärkeämpi

 Jäsenvaltiot, joilla on: F EL P A D I IRL L B E UK NL DK FIN S

 Kansallinen koordinaattori x x x x x x x x x x x x

 Ennakkosuunnitteluaikataulu x x x x x x x x x

 Suorituksen mittaus x x x x x x x x x x

 Parlamenttikäsittely x x x x x x x x x x

Täytäntöönpanovaje 3,8 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 2,3 2,0 1,6 1,4 1,3 0,7 0,6 0,4

Huom. Jäsenvaltioiden edustajien sisämarkkinoiden neuvoa-antavassa komiteassa komission kyselyyn
antamat vastaukset. Tilanne syyskuussa 2002.
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B. Rikkomisesta johtuvat menettelyt

EU:n lainsäädäntö on sekä saatettava tehokkaasti osaksi kansallista lainsäädäntöä että sitä
on noudatettava tehokkaasti, jotta kansalaiset ja yritykset voisivat hyödyntää kaikkia
sisämarkkinaoikeuksiaan. Sisämarkkinaesteiden poistamisen 10. vuosipäivä on sopiva hetki
saavutettujen tulosten kriittiseen tarkasteluun tältä osin sekä sen tutkimiseen, miten
kansalaisille ja yrityksille tarjottavia palveluja voidaan parantaa. Uudet ajatukset ja
menetelmät ovat välttämättömiä Euroopan unionin laajentuessa 25 jäsenvaltion ja 500
miljoonan kansalaisen unioniksi, jos nykyiset tulokset halutaan säilyttää, parantamisesta
puhumattakaan.

Rikkomistapaukset: tuoreimmat luvut

Käsiteltävänä olevien tapausten6 määrä pysyy edelleen sitkeästi korkeana eli tapauksia on
1505, käytännössä tilanne ei ole muuttunut toukokuun 2002 tulostaulusta, jossa vastaava
määrä oli 1508. Viime vuoteen verrattuna muutoksia on tapahtunut hyvin vähän sekä
kokonaismäärässä että jäsenvaltiokohtaisessa tilanteessa. Ranska ja Italia ovat edelleen
vastuussa lähes 30 prosentista tapauksia.

Kuvio 8: Muutokset vähäisiä viime vuoteen verrattuna

Huom. Käsiteltävinä olevien rikkomistapausten määrä 31. elokuuta 2002.

                                               

6 Tulostaulussa esitetyt rikkomistapaukset koskevat sisämarkkinalainsäädännön noudattamatta
jättämistä tai sen virheellistä soveltamista. Niihin eivät kuulu viivästynyttä täytäntöönpanoa koskevat
tapaukset (joissa rikkomista koskeva menettely käynnistetään automaattisesti), joita käsiteltiin
edellisessä luvussa.
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Rikkomistapaukset – pitkän aikavälin katsaus

Läinsäädännön täytäntöönpanossa vuodesta 1992 tapahtunut merkittävä edistyminen ei ole
heijastunut rikkomistapauksiin. Käsiteltävänä olevien rikkomistapausten määrä on noussut
huimasti vuonna 1992 esiintyneistä 700 tapauksesta nykyiseen hieman yli 1500 tapaukseen,
vaikka luvut ovatkin viime vuosina pysyneet suhteellisen vakaina. Kolmea vuonna 1995
liittynyttä uutta jäsenvaltiota ei tästä lisääntymisestä voida syyttää, sillä ne kuuluvat tässä
suhteessa parhaimmistoon. Niiden osalta käsiteltävänä olevia rikkomistapauksia oli vuonna
2002 yhteensä noin 150. Yleisesti ottaen jäsenvaltiokohtainen osuus rikkomistapausten
määrästä on pysynyt melko vakaana viimeisen 10 vuoden aikana.

Kuvio 9: Rikkomistapausten määrä noussut huomattavasti viimeisen 10 vuoden
aikana

Huom. Käsiteltävinä olevien rikkomistapausten määrä 31 elokuuta 1992.

Käsiteltävänä olevien rikkomistapausten määrä voi laskea vain, jos itse rikkomiset
vähenevät tai jos tapausten ratkaisuvauhti nopeutuu. Kuvasta 10 saa käsityksen
jäsenvaltioiden aikaisessa vaiheessa ratkaisemien tapausten määrästä. Parhaiden
jäsenvaltioiden järjestys on edelliseen tulostauluun verrattuna nyt hieman erilainen, mutta
aikaisessa vaiheessa ratkaistuja tapauksia on keskimäärin edelleen varsin vähäiset
35 prosenttia. Tilanne Tanskassa, Alankomaissa ja Portugalissa on huonontunut yli 10
prosentilla, kun taas Saksa, Kreikka, Espanja ja Yhdistynyt kunigaskunta ovat edistyneet
saman verran.
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Kuvio 10: Rikkomistapauksista vain kolmannes ratkaistaan aikaisessa vaiheessa

Huom.Elokuun 31 päivään 2002 mennessä käsiteltyjen tapausten lukumäärä prosentteina kaikista niistä
tapauksista, joiden käsittely aloitettiin 1.1.2000 – 31.12.2001.

Kuvasta 11 käy ilmi, että rikkomistapauksen käsittelyyn menevä aika voi vaihdella
merkittävästi.

Kuvio 11: Yli puolet rikkomismenettelyistä vaatii yli kahden vuoden ratkaisuajan

Huom.Virallisen rikkomismenettelyn aloittamisen ja ratkaisemisen välinen aika vuosissa niiden
sisämarkkinarikkomistapausten osalta, joiden käsittely saatiin päätökseen 1. tammikuuta 2000 ja 31.
elokuuta 2002 välisenä aikana.

Kuvassa 11 esitetetyllä tapausten ratkaisumallilla on merkittävä vaikutus silloin, kun
ratkaistavaksi tulevien tapausten määrän tasossa tapahtuu muutosta. EU:n laajeneminen tuo
väistämättä mukanaan tällaisen tasomuutoksen, vaikka uusien jäsenvaltioiden toiminta
sisämarkkina-asioissa on vähintään yhtä hyvää kuin nykyisillä jäsenvaltioilla. Kuvassa 12
simuloidaan, miten tapausten määrä saattaa nousta jyrkästi uusien jäsenvaltioiden liittyessä.
Tasomuutoksen vaikutusten kuvaamiseksi oletetaan, että uusia rikkomistapauksia ilmenee
vuosittain tasaisesti noin 100. Tämä lisäisi käsiteltävänä olevien rikkomistapausten määrää
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yli 200 tapauksella kahden vuoden kuluttua liittymisestä ja 300 tapauksella kuuden vuoden
kuluttua liittymisestä.

Kuvio 12: Käsiteltävänä olevien tapausten määrä, jos rikkomistapaukset lisääntyvät
vuosittain 100:lla.

Huom.Simulaatio osoittaa käsiteltävänä olevient tapausten määrän, jos rikkomisten määrä lisääntyy
vuosittain sadalla ja jos niiden ratkaisuajat ovat kuvan 11 mukaiset. (selkeyden vuoksi tapaukset,
jotka ovat vielä käsiteltävinä viidennen vuoden jälkeen, oletetaan ratkaistuiksi kuudentena vuotena).

Komission ja jäsenvaltioiden on huolehdittava hyvissä ajoin siitä, ettei rikkomistapausten
määrä nouse hallitsemattomaksi. Rikkomistapausten keskimääräistä ratkaisuaikaa voitaisiin
mahdollisesti vähentää lisäämällä resursseja sekä komissiossa että jäsenvaltioissa, olettaen
tietenkin, että yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisukapasiteetti olisi tilanteen tasalla.
Lupaavampaa olisi kuitenkin, jos jokainen jäsenvaltio voisi pienentää varsinaisten
rikkomistapaustensa määrää.

Useilla sääntely-ympäristön yksinkertaistamista ja parantamista koskevan Euroopan
komission tuoreen toimintasuunnitelman ehdotuksilla voitaisiin välillisesti vaikuttaa
valitusten määrän pienenemiseen.7 Toimintasuunnitelmassa määritellään myös toimia, jotka
voitaisiin ottaa suoraan käyttöön: täytäntöönpanoaikojen rikkomistapausten määrää
voitaisiin vähentää kansallisten ilmoitusten sähköisellä siirrolla. Avoinna olevien
rikkomismenettelyjen määrää voitaisiin ehkä vähentää myös ehdotetulla yhteisön
lainsäädännön mahdollisten rikkomisten tutkintaprioriteettien määrittelylla. Olisi oltava

                                               

7 Esimerkiksi kuulemismenettelyjä ja vaikutusten arviointia parantamalla aikaansaatu lainsäädännön
laadun paraneminen voisi vähentää rikkomisten määrää.
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mahdollista vähentää myös yhteisön lainsäädännön virheellisestä soveltamisesta johtuvien
rikkomisemenettelyjen määrää, joista osa johtuu sellaisista virheistä ja väärinymmärryksistä,
jotka voitaisiin välttää käytännön mekanismia vaihtamalla.

Komissio asetti sisämarkkinoiden uudessa strategiakatsauksessa jäsenvaltioille tavoitteen,
jonka mukaan virheellisestä soveltamisesta johtuvien jäsenvaltiokohtaisten
rikkomismenettelyjen määrän olisi kesäkuun 2003 loppuun mennessä laskettava 10
prosentilla. Tulos on toistaiseksi ollut odotettua huonompi ja vain Tanska on onnistunut
saavuttamaan 10 prosentin tavoitteen. Jotkut jäsenvaltiot ovat edistyneet hieman, joissain
tilanne on huonontunut. Suomen ja Kreikan osalta käsiteltävänä olevien tapausten määrä on
lisääntynyt merkittävästi. Tapausten kokonaismäärä on näin ollen kasvanut yhdellä
prosentilla. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että vaatimaton 10 prosentin tavoite on vielä
kaukana.

Kuvio 13: Lainsäädännön virheellisestä soveltamisesta johtuvien
rikkomistapausten määrä on vähentynyt vain hieman

Huom.Käsiteltävinä olevat rikkomistapaukset, jotka koskevat johdetun EU-oikeuden (johon eivät kuulu
perustamissopimuksen määräykset) virheellistä soveltamista, tilanne 31. elokuuta 2002 verrattuna
28. helmikuuta 2002 vallinneeseen tilanteeseen. Vastaavat tulostaulun 10 luvut eivät ole tiukasti
ottaen vertailukelpoisia, koska tietokokonaisuutta on tarkistettu.

Komissio on äskettäin käynnistänyt SOLVIT-ongelmanratkaisuverkon, jonka tarkoituksena
on auttaa viranomaisia sisämarkkinalainsäädännön virheellisestä soveltamisesta johtuvien
rajatylittävien ongelmien ratkaisussa.8 SOLVIT-verkko tarjoaa kansalaisille ja yrityksille
nopean ja tehokkaan kanavan tietyntyyppisten suhteellisen selkeiden tapausten
ratkaisemiseksi ilman, että komissiolle tarvitsee tehdä virallista valitusta. Muutaman
                                               

8 Lisätietoja SOLVIT-verkosta:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/index_en.htm
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kuukauden toiminut SOLVIT-verkko on käynnistynyt lupaavasti ja onnistunut
ratkaisemaan useita tapauksia. Komissio ja jäsenvaltiot tekevät yhdessä SOLVIT-verkkoa
tunnetuksi, jotta oikeat tapaukset osattaisiin ohjata sinne. Komission tarkoituksena on
esittää SOLVIT-verkon ja jäsenvaltioiden toiminnan tulokset tulostaulussa heti kun
SOLVITiin tulee selvityksen laatimiseen tarvittava määrä tapauksia.
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C. Eurooppalainen standardointi

Eurooppalaiset stadardit ovat tärkeitä sisämarkkinoiden rakennusosia. Niiden rooli
tavaroita ja palveluita unioniin vievien yritysten kannalta on elintärkeä, sillä ne poistavat
viennin esteitä.

Tulostaulussa on tähän asti keskitytty pääasiassa "yhdenmukaistettuihin standardeihin"9,
jotka on suunniteltu uuden lähestymistavan direktiivien tueksi. Euroopan komissio antaa
yleensä yhdenmukaistettujen standardien kehittämisen standardointielinten CEN, ETSI ja
CENELEC10 tehtäväksi toimeksiantona. Valmistajat käyttävät standardeja todistaakseen
tuotteidensa vastaavan eurooppalaisia sääntöjä. Jos tuotteet on valmistettu
yhdenmukaistettuja standardeja noudattaen, kaikkien jäsenvaltioiden on päästettävä ne
vapaasti markkinoilleen.11

Aloite eurooppalaiseen standardointiin tulee kuitenkin suurelta osin teollisuudelta ilman,
että Euroopan komission toimeksiantoa tarvitaan. Seuraava kaavio osoittaa, miten
standardointi teollisuuden aloitteesta on lisääntynyt lähestulkoon samaa vauhtia kuin
standardointi komission toimeksiannon perusteella.

Kuvio 14: Saatavilla olevien standardien määrä on lisääntynyt huomattavasti
viimeisen 10 vuoden aikana

Huom.Saatavilla olevien "eurooppalaisten standardien" määrä 1. syyskuuta 2000, joihin kuuluvat:
eurooppalaiset standardit (EN) tai vastaavat: ETS-standardit (Euroopan telealan standardit – vain
ETSI), TBR-standardit (Technical Basis for Regulation – vain ETSI), HD-standardit
(Harmonisation Document – vain CENELEC). Määritelmät vaihtelevat hieman Euroopan
standardointielinten mukaan.

                                               

9 Selkeyden vuoksi tässä tulostaulussa ilmaisulla "yhdenmukaistetut standardit" tarkoitetaan niitä
standardeja, joista on julkaistava viittaus Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

10 Euroopan standardointikomitea (CEN), Euroopan telealan standardointilaitos (ETSI). Euroopan
sähkötekniikan standardointikomitea (CENELEC).

11 Ks. Tulostaulussa 10 oleva katsaus standardointiin ja kaupan teknisiin esteisiin. Lisätietoja uuden
lähestymistavan mukaisesta standardoinnista on osoitteessa: http://www.NewApproach.org
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Kuvio 15: Yhdenmukaistettujen standardien suhteellisen alhainen osuus osoittaa
standardoinnin tapahtuvan pääasiassa teollisuuden aloitteesta

Huom.Yhdenmukaistettujen standardien prosentuaalinen osuus eurooppalaisten standardien tuotannossa
(EN tai vastaava standardi) standardointielinten mukaan jaoteltuna.

Luvut osoittavat vääräksi myytin, jonka mukaan eurooppalaiset standardit määrätään
Brysselistä käsin. Eurooppalaisten standardien määrän dramaattinen lisääntyminen vuodesta
1992 osoittaa selvästi eurooppalaisten standardien jatkuvan kysynnän ja sen, että kysyjänä
on pääosin teollisuus. Tieto ei yllätä, korvaahan jokainen eurooppalainen standardi, oli se
"yhdenmukaistettu" tai ei, kirjavan joukon erilaisia kansallisia standardeja. Rajatylittävän
liiketoiminnan tehostuminen niiden ansiosta on ilmeistä. Myös viranomaisten työ
markkinoinnin seurannan osalta helpottuu, kun useiden standardien sijasta noudatetaan yhtä
standardia.

Standardoinnista noin 80 prosenttia tapahtuu nykyään kansallisen tason sijasta Euroopan
tasolla. Useimmissa tapauksissa Euroopan komission toimeksiantona laadittavien
yhdenmukaistettujen standardien osuus on vain noin 16 prosenttia kaikista eurooppalaisista
standardeista. Nopeasti kehittyvällä ETSI:n alaan kuuluvalla televiestintäalalla
yhdenmukaistettujen standardien osuus on vieläkin pienempi. Tekniinkan nopea
kehittyminen tekee standardien ajanmukaisesta tuottamisesta entistäkin tärkeämmän, jotta
standardointitoiminnasta Euroopan tasolla saatava hyöty olisi mahdollisimman suuri.

Komissio seuraa edelleen yhdenmukaistettujen standardien laatimista koskevien
toimeksiantojensa toteutumista, koska Euroopan standardointielimiä tuetaan standardien
tuottamisessa ja komissio katsoo, että yritysten mahdollisuudet hyödyntää tehokkaasti
Euroopan lainsäädäntöä sekä lainsäädännön toteutuminen käytännössä taataan parhaiten
asianmukaisten standardien avulla.

Standardoinnin edistymistä tarkasteltaessa havaitaan sekä myönteistä että kielteistä
kehitystä.
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Kuvio 16: Tiettyihin direktiiveihin liittyvä standardointi esim. lääkinnällisten
laitteiden osalta on edistynyt hyvin, kun taas hissialaa ja rakennusalan
tuotteita koskevassa standardoinnissa riittää tehtävää

Huom.: Muutamiin keskeisiin direktiiveihin liittyvät keskeneräiset standardit (Euroopan standardointia
koskevan nykyisen työohjelman mukaan, johon sisältyy myös nykyisten standardien tarkistamista)
sekä jo vahvistetut standardit. Suluissa oleva luku kertoo vuoden, jona standardiin liittyvä uuden
lähestymistavan direktiivi on annettu. Tilanne 1. syyskuuta 2002.

Uusien standardien tuottaminen saattaa vaatia paljon aikaa12, mutta kuvasta 16 voidaan
päätellä, että tämä aika vaihtelee aloittain huomattavasti. Esimerkiksi radio- ja
telepäätelaitedirektiivi (R&TTE) annettiin vuonna 1999 ja siihen liittyvistä standardeista
lähes 80 prosenttia oli valmiina kolmen vuoden kuluttua direktiivin antamisesta.
Rakennusalan tuotteita koskeva direktiivi sen sijaan annettiin vuonna 1989 ja 88 prosenttia
tarvittavista standardeista on edelleen, 13 vuoden kuluttua direktiivin antamisesta, kesken.
Tulostaulussa 10 esitetetty tapauskohtainen tarkastelu osoittaa, että teollisuuden kysynnällä
on suuri vaikutus standardien vahvistamisaikatauluun.

Yhdenmukaistettujen standardien vahvistamisaikataululla on suuri merkitys
sisämarkkinalainsäädännön noudattamiseen. Vaikka viime aikoina edistymistä onkin
tapahtunut, nykyisellä aikataululla esimerkiksi rakennustuotestandardipaketin voidaan
odottaa valmistuvan aikaisintaan vuonna 2007. Komissio aikoo tulostaulun avulla seurata
standardoinnin edistymistä juuri tällaisilla sisämarkkinoiden toiminnan kannalta tärkeillä
aloilla.

                                               

12 Ks. Tulostaulu 9: CEN on asettanut tavoitteen, jonka saavuttaminen nopeuttaisi nykyistä standardien
kehitysvauhtia 50 prosentilla eli kolmeen vuoteen.
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2. KYMMENEN VUOTTA SISÄMARKKINOITA ILMAN RAJOJA. 
EUROOPPALAISTEN YRITYSTEN JA KANSALAISTEN
NÄKEMYKSET

Sisämarkkinoiden perimmäisenä tarkoituksena on tuoda kouriintuntuvia etuja sekä
yrityksille että kansalaisille. Nyt kun lähes kymmenen vuotta on kulunut
sisämarkkinaohjelman täytäntöönpanosta, näiden etujen pitäisi jo alkaa toteutua. Paras tapa
saada tietoa tilanteesta on kysyä kansalaisilta ja yrityksiltä itseltään. Siksi komissio on
suorittanut kaksi toisistaan riippumatonta tutkimusta, toisen yritysten ja toisen kansalaisten
näkemysten selvittämiseksi.13 Molemmat tutkimukset tehtiin elo–syyskuussa 2002.

A. Yritysten näkemys

Ensimmäisessä tutkimuksessa oli mukana 5 900 yritystä kaikista 15 jäsenvaltiosta eri
toimialoilta14. Yritykset olivat eri kokoisia, pienistä (10–49 työntekijää) keskisuuriin (50–
249 työntekijää) ja suuriin (yli 250 työntekijää). Osallistuneiden joukossa oli sekä vientiä
harjoittavia että vientiä harjoittamattomia yrityksiä.

Sisämarkkinaohjelman yleiset vaikutukset

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että kautta EU:n yritykset ovat yleisesti tyytyväisiä
sisämarkkinoihin ja niiden vaikutuksiin omaan toimintaansa. Lähes puolet (46 prosenttia)
katsoo, että sisämarkkinoiden vaikutus yritykseen on ollut myönteinen, ja 42 prosenttia
katsoo, että mitään vaikutusta ei ole ollut. Vain harvat (11 prosenttia) katsovat, että
vaikutus on ollut kielteinen.

Tämän yleistilanteen taustalla oli huomattavia jäsenvaltioiden välisiä eroja. Kuten kuviosta
17 ilmenee, Yhdistyneen kuningaskunnan yritysten näkemys on vähiten myönteinen: vain
26 prosenttia yrityksistä pitää vaikutuksia liiketoimintaansa myönteisinä. Myös kahdessa
muussa suuressa jäsenvaltiossa – Saksassa ja Ranskassa – vaikutuksia myönteisinä
pitäneiden yritysten määrä oli suhteellisen pieni (42 prosenttia Saksassa ja 35 prosenttia
Ranskassa). Pienempien jäsenvaltioiden yritykset suhtautuvat yleensä myönteisemmin
sisämarkkinoihin: Irlannin ja Kreikan yrityksistä yli 69 prosenttia piti vaikutuksia
myönteisinä. Tämä kuvastaa ehkä sitä, että maissa, joiden omat markkinat ovat pienet,
muiden EU-maiden kanssa käytävän kaupan merkitys on suurempi. Toisaalta myös
Italiassa, joka kuuluu suuriin jäsenvaltioihin, 68 prosenttia yrityksistä pitää
sisämarkkinoiden vaikutuksia myönteisinä.

                                               

13 Lisätietoja ja teknisiä yksityiskohtia tutkimuksista on osoitteessa:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm

14 Rakentaminen, teollisuus, kauppa ja palvelut.
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Kuvio 17: Pienten jäsenvaltioiden yritykset suhtautuvat sisämarkkinoiden
vaikutuksiin myönteisimmin

Huom. Niiden yritysten osuus, jotka katsovat sisämarkkinoiden yleisvaikutuksen olleen melko tai erittäin
myönteisen (kielteisen). "Ei vaikutusta" tai "En osaa sanoa" –vastauksia ei ole otettu huomioon.

Merkittäviä eroja oli myös eri kokoisten yritysten suhtautumisessa. Kuten kuviosta 18
ilmenee, lähes puolet (44 prosenttia) pienistä yrityksistä piti sisämarkkinoiden vaikutusta
liiketoimintaan myönteisenä. Keskisuurten yritysten kohdalla luku oli 55 prosenttia.
Suurista yrityksistä sisämarkkinoiden vaikutuksia piti myönteisinä kuitenkin peräti
67 prosenttia.

Kuvio 18: Suuret yritykset suhtautuvat sisämarkkinoihin pieniä myönteisemmin

Huom. Niiden yritysten osuudet, jotka katsovat sisämarkkinoiden yleisvaikutuksen olleen myönteisen tai
kielteisen. "Ei vaikutusta" tai "En osaa sanoa" –vastauksia ei ole otettu huomioon

On selvää, että suuri osa kaiken kokoisista yrityksistä tuntee lisääntyneen kilpailun
vaikutukset kotimarkkinoillaan. Yli 40 prosenttia yrityksistä on havainnut kilpailun
lisääntyneen muiden EU:n yritysten taholta, kun vain kaksi prosenttia katsoo kilpailun
vähentyneen. Kiinnostavaa on, että yritykset näyttävät kokevan kilpailun lisääntyneen myös
kotimaisten kilpailijoiden taholta: 46 prosenttia katsoi tällaisen kilpailun lisääntyneen.

Suuri osa yrityksistä on odotetusti vastannut lisääntyneeseen kilpailuun tehostamalla
toimintaansa. Kuviosta 19 käy ilmi, että 25 prosenttia pienistä yrityksistä, 29 prosenttia
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keskisuurista yrityksistä ja 39 prosenttia suurista yrityksistä katsoo, että niiden tuottavuus
on parantunut sisämarkkinoiden ansiosta. Tuottavuutensa katsoi huonontuneen 7 prosenttia
pienistä, 6 prosenttia keskisuurista ja 2 prosenttia suurista yrityksistä.

On todennäköistä, että joidenkin yritysten on ollut pakko parantaa tuottavuuttaan
säilyäkseen hengissä. Kuviosta 19 kuitenkin ilmenee, että monien osalta tuottavuuden
paraneminen on myös parantanut kannattavuutta: 21 prosenttia pienistä, 24 prosenttia
keskisuurista ja 33 prosenttia suurista yrityksistä katsoo sisämarkkinoiden parantaneen
niiden kannattavuutta. Vastaavasti 59 prosenttia pienistä, 56 prosenttia keskisuurista ja
51 prosenttia suurista yrityksistä katsoo, ettei mitään vaikutusta ole ollut.

Tutkimus osoittaa myös, että 18 prosenttia pienistä, 23 prosenttia keskisuurista ja
31 prosenttia suurista yrityksistä katsoo sisämarkkinoiden lisänneen työpaikkojen määrää
yrityksessä. Vastaavasti 69 prosenttia pienistä, 65 prosenttia keskisuurista ja 57 prosenttia
suurista yrityksistä katsoo, ettei mitään vaikutusta ole ollut.

Kuvio 19: Suuret yritykset näyttävät hyötyvän sisämarkkinoista pieniä enemmän

Huom. Niiden yritysten osuus, jotka katsovat tuottavuuden, kannattavuuden ja työpaikkojen määrän
lisääntyneen sisämarkkinoiden ansiosta.

Suurten yritysten käsitys sisämarkkinoiden vaikutuksesta tuottavuuteen, kannattavuuteen ja
työpaikkojen määrään on pieniä myönteisempi. Suuri osa (36 prosenttia) yrityksistä sanoo
sisämarkkinoiden vaikuttaneen niiden televiestintäkulujen pienenemiseen. On selvää, että
kaikki ovat päässeet osallisiksi 1990-luvun puolivälissä alkaneen televiestintäalan
vapauttamisen tuomista eduista.15 Mutta merkittävä osa suurista yrityksistä totesi, että
niiden kulut ovat sisämarkkinoiden ansiosta pienentyneet muidenkin tekijöiden osalta. Näitä
ovat raaka-aineet, komponentit, energia, työvoima, pankkipalvelujen palkkiot ja jakelu.

Suurista yrityksistä 28 prosenttia ilmoitti, että sisämarkkinoiden ansiosta niiden tuotteiden
yksikköhinta on alentunut; 47 prosenttia näistä yrityksistä katsoi, ettei mitään vaikutusta
yksikköhintoihin ole ollut. Vain 14 prosenttia ilmoitti yksikköhinnan nousseen. Tämä viittaa

                                               

15 Lisätietoja televiestinnästä on saatavilla uusimmasta televiestinnän sääntelypaketin täytäntöönpanoa
koskevasta raportista (KOM(2001)706 lopullinen).
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siihen, että monet suuret yritykset ovat kyenneet hyödyntämään mittakaavaetuja
sisämarkkinoilla kustannusten pienentämiseksi.

On myös selvää, että suuret yritykset ovat pieniä paremmin kyenneet hyödyntämään uusien
markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Kuviosta 20 näkyy, että suunnilleen yhtä suuri osa
kaiken kokoisista yrityksistä katsoo sisämarkkinoiden auttaneen lisäämään myyntiä
kotimaassa, mutta lähes kaksi kertaa suurempi osuus suurista yrityksistä kuin pienistä
katsoo, että niiden myynti muihin EU-maihin (ja EU:n ulkopuolisiin maihin) on kasvanut
EU:n ansiosta.

Kuvio 20: Myönteinen vaikutus myyntiin

Huom. Niiden yritysten osuus, joiden mielestä myynti kotimaassa, EU-maihin ja EU:n ulkopuolisiin
maihin on lisääntynyt sisämarkkinoiden ansiosta.

Yleisesti ottaen tutkimuksesta käy ilmi, että suuri osa erilaisista yrityksistä on hyötynyt
sisämarkkinoista, mutta että myönteisimmin suhtautuvat ja eniten katsovat hyötyneensä
vientiyritykset. Kuviosta 21 ilmenee, että 76 prosenttia yrityksistä, jotka vievät useampaan
kuin viiteen EU-maahan, arvioivat sisämarkkinoiden vaikuttaneen toimintaansa
myönteisesti. Yli 60 prosenttia näistä yrityksistä ilmoitti, että sisämarkkinoilla oli ollut
myönteinen vaikutus niiden vientimenestykseen. Lähes 37 prosenttia näistä yrityksistä
katsoo sisämarkkinoiden auttaneen kannattavuuden parantamisessa.
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Kuvio 21: Vientiyritykset suhtautuvat sisämarkkinoihin myönteisesti.

Huom. Niiden yritysten osuus, jotka katsovat sisämarkkinoiden auttaneen lisäämään myyntiä muihin
jäsenvaltioihin ja parantamaan kannattavuutta ja jotka pitävät sisämarkkinoiden
kokonaisvaikutusta myönteisenä.

Yleisvaikutuksen arvioinnin lisäksi yrityksiä pyydettiin kertomaan, mitkä
sisämarkkinatoimenpiteistä olivat olleet tärkeimpiä niiden kannalta. Mielenkiintoista on,
että kaikkien (pienten, keskisuurten ja suurten; vientiä harjoittavien ja harjoittamattomien)
yritysten vastaukset olivat samansuuntaiset. Tulliasiakirjojen sekä rajatarkastusten
poistaminen osoittautuivat tärkeimmiksi toimenpiteiksi, ja monet mainitsivat myös
eurooppalaiset tuotestandardit ja alv-menettelyt EU:n sisäkaupassa.

Suuntautuvatko yritykset entistä enemmän Eurooppaan?

Yritykset voivat parhaiten hyötyä sisämarkkinoista, jos ne ovat valmiita suuntaamaan
liiketoimintastrategiansa sisämarkkinoiden asettamien haasteiden mukaisesti ja
hyödyntämään niiden tarjoamat mahdollisuudet.

Yli puolet (56 prosenttia) pienistä yrityksistä ilmoitti suuntautuvansa entistä enemmän
Eurooppaan sisämarkkinoiden ansiosta. Keskisuurista yrityksistä näin ilmoitti 63 prosenttia
ja suurista 68 prosenttia.

Kun yrityksiltä kysyttiin sisämarkkinoiden vaikutuksesta niiden strategian tiettyihin osiin,
saatiin joitakin sangen mielenkiintoisia vastauksia. Kuten kuviosta 22 ilmenee, yli
50 prosenttia pienistä yrityksistä ilmoitti sisämarkkinoiden vaikuttaneen niiden
markkinointistrategiaan. Suurten yritysten kohdalla tämä osuus oli vain 40 prosenttia. Tästä
voidaan päätellä, että monet suuret yritykset olivat ottaneet laajentuvat EU-markkinat
huomioon markkinointistrategioissaan jo ennen vuotta 1992, kun taas monille pienemmille
yrityksille tuo vuosi merkitsi uutta alkua. Näyttää siltä, että sisämarkkinoilla on ollut
enemmän vaikutusta suurten yritysten liiketoimintastrategian muihin osiin, kuten tuotteiden
hinnoitteluun, hankintoihin muista EU-maista sekä jakeluun muissa EU-maissa.
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Kuvio 22: Sisämarkkinoilla on merkittävä vaikutus liiketoimintastrategiaan

Huom. Niiden yritysten osuus, jotka katsovat sisämarkkinoilla olleen merkittävä vaikutus niiden
liiketoimintastrategiaan.

Voidaan odottaa, että sisämarkkinoiden tässä kehitysvaiheessa suuret yritykset pyrkivät
todella lisäämään toimintansa eurooppalaista ulottuvuutta perustamalla yrityksiä muihin
EU-maihin, hankkimalla osuuksia EU:ssa toimivista yrityksistä tai fuusioiden ja
yritysostojen kautta tai tekemällä yhteistyösopimuksia muiden yritysten kanssa.
Tutkimuksen tulokset vahvistavat, että näin tapahtuukin ja että yhteistyösopimukset ovat
suosituin tapa toimia. Kuviosta 22 ilmenee, että 43 prosenttia suurista yrityksistä ilmoitti
sisämarkkinoiden lisänneen niiden halukkuutta tehdä tällaisia sopimuksia. Pienempi (mutta
kuitenkin merkittävä) osa yrityksistä mainitsi yritysten perustamisen muihin EU-maihin,
investoinnit muissa EU-maissa sijaitseviin yrityksiin tai muissa EU-maissa toimivien
yritysten tekemät investoinnit vastaajan yritykseen.
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Kuinka hyvin yritykset ovat perillä sisämarkkinaoikeuksistaan?

Yritykset luonnollisesti sopeuttavat liiketoimintastrategioitaan hyötyäkseen
sisämarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista vain, jos ne täysin tuntevat nämä
mahdollisuudet.

Lähes puolet (42 prosenttia) vastanneista ilmoitti yrityksensä olevan perillä oikeuksistaan
sisämarkkinoilla erittäin hyvin tai hyvin. Kuviosta 23 ilmenee, että parhaiten oikeuksistaan
katsoivat olevansa tietoisia Luxemburgin (69 prosenttia), Tanskan (62 prosenttia) ja
Itävallan (61 prosenttia) yritykset. Sitä vastoin vain 34 prosenttia Saksan, 40 prosenttia
Yhdistyneen kuningaskunnan ja 40 prosenttia Espanjan yrityksistä katsoi tuntevansa
oikeudet erittäin hyvin tai hyvin. Tämä tiedon puute voi osaltaan selittää sen, miksi
suhteellisen harvat saksalaiset ja brittiläiset yritykset pitävät sisämarkkinoiden vaikutuksia
myönteisinä.

Kuvio 23: Niiden yritysten osuus, jotka katsovat olevansa perillä sisämarkkinoihin
liittyvistä asioista

Huom. Niiden yritysten osuus, jotka katsovat tuntevansa sisämarkkinoihin liittyvät oikeudet erittäin hyvin
tai hyvin.

Kuviosta 24 ilmenee, että 58 prosenttia suurista yrityksistä katsoo tuntevansa oikeutensa
sisämarkkinoilla erittäin hyvin tai hyvin. Keskisuurten yritysten osalta määrä on
46 prosenttia ja pienten 41 prosenttia. tämä ero voi osaltaan selittää sitä, miksi suurempi
osa suurista kuin pienistä yrityksistä katsoo hyötyneensä sisämarkkinoista.
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Kuvio 24: Suuret yritykset pitävät sisämarkkinatietojaan parempina kuin pienet

Huom. Niiden yritysten osuus, jotka katsovat tuntevansa sisämarkkinoihin liittyvät oikeudet erittäin hyvin
tai hyvin.

Johtopäätöksenä on, että on tehtävä enemmän työtä, jotta yritysten tietoisuus
sisämarkkinaoikeuksista lisääntyisi varsinkin Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja
Espanjan kaltaisissa jäsenvaltioissa, joissa tiedoissa näyttää olevan puutteita. Erityisesti olisi
kiinnitettävä huomiota suurten ja pienten yritysten tietotason erojen poistamiseen.

Voidaanko entistä useampia yrityksiä kannustaa käyttämään hyväkseen
sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia?

Tutkimus osoittaa, että ne yritykset, jotka harjoittavat vientiä muihin EU-maihin,
suhtautuvat sisämarkkinoihin myönteisimmin ja ovat hyötyneet niistä eniten. Tämä herättää
tärkeitä kysymyksiä: Miksi niin monet EU:n yrityksistä eivät harjoita vientiä ja mitä
voitaisiin tehdä niiden kannustamiseksi?

Kuten kuviosta 25 käy ilmi, suurin osa niistä vastaajista, jotka eivät harjoita vientiä, sanoi
etteivät niiden tuotteet sovellu vientiin (41 prosenttia) tai että paikallinen kysyntä oli
riittävää (50 prosenttia). Vientirahoituksen puutteen mainitsi 12 prosenttia yrityksistä. On
selvää, että näin vastanneet yritykset eivät todennäköisesti aloita vientitoimintaa
lähitulevaisuudessa eivätkä päättäjät voine tehdä paljonkaan tilanteen muuttamiseksi.
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Kuvio 25: Syitä sille, miksi vientiä ei harjoiteta

Huom. Prosenttiosuus kaikista vastaajista (vastauksia on voitu antaa useita).

Kuviosta 25 ilmenee kuitenkin myös, että 9 prosenttia vastaajista ilmoitti haluavansa kyllä
harjoittaa vientiä mutta tarvitsevansa enemmän tietoa. Ja 10 prosenttia sanoi haluavansa
harjoittaa vientiä mutta olevansa huolissaan mahdollisista esteistä vientimarkkinoilla. Tästä
voi päätellä, että jos tietoa voitaisiin antaa enemmän ja jäljellä olevia esteitä poistaa,
nykyistä useammat yritykset ehkä hyödyntäisivät sisämarkkinoiden tarjoamia etuja.

Harmillista on, että yli 20 prosenttia yrityksistä ei ole harkinnutkaan vientiä muihin EU-
maihin. Suurin osa vientiä harjoittamattomista yrityksistä on todennäköisesti pieniä, mutta
kaikissa on kuitenkin yli 10 työntekijää. Voidaan pitää yllättävänä, että niin monilla ei näytä
olevan mitään tarvetta hakea uusia haasteita ja toimia Euroopan mittakaavassa.

Myönteistä on se, että vain muutama vastaaja (alle 5 prosenttia) sanoi yrityksensä
kokeilleen vientiä mutta lopettaneen kohtaamiensa esteiden takia.
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Ovatko yritykset palkanneet henkilökuntaa muista EU-maista?

EU:n lainsäädäntö mahdollistaa sen, että työnantajat voivat palkata henkilökuntaa muista
jäsenvaltioista ja hyödyntää siten koko EU:n laajuisia työvoimamarkkinoita.16 Noin
20 prosenttia vastaajista kertoi jo tehneensä niin. Muilta kysyttiin, miksi näin ei ollut tehty.

Kuviosta 26 ilmenee, että noin puolet (45 prosenttia) näistä vastaajista ilmoitti, että
paikalliset tai kansalliset työvoimamarkkinat olivat riittävät niiden tarpeisiin. Näillä
vastaajilla ei selvästikään ole halua tai tarvetta palkata väkeä muista jäsenvaltioista.

Kuvio 26: Ulkomailta palkkaamista ehkäisevät rakenteelliset syyt

Huom. Prosenttiosuus kaikista vastaajista (vastauksia on voitu antaa useita).

Tästä voi kuitenkin päätellä, että ainakin muutamat jäljelle jäävän puoliskon yrityksistä
olisivat kiinnostuneita palkkaamaan henkilöstöä muista jäsenvaltioista. Kuviosta 26 ilmenee
myös, että päättäjien on vaikea muuttaa joitakin vastaajien mainitsemista syistä. Tällaisia
ovat perhesyistä johtuva muuttohaluttomuus, palkkaerot ja rahalliset kannustimet.

Hiukan suurempi osuus vastaajista mainitsi kuitenkin syitä, joita voidaan muuttaa sopivilla
poliittisilla toimenpiteillä.17 Tällaisia syitä ovat eläkkeisiin liittyvät ongelmat, ehdokkaiden
puutteellinen kielitaito ja ammattikokemuksen ja –pätevyyden arviointivaikeudet.

                                               

16 EU-kansalaiset, jotka haluavat työskennellä toisessa maassa, ja työntajat, jotka haluavat palkata
henkilöstöä ulkomailta, voivat saada tietoa ja apua EURES-verkolta. Verkkoon osallistuu julkisia
työvoimapalveluja, ammattiliittoja ja työnantajajärjestöjä. Toimintaa koordinoi Euroopan komissio. Ks.
http://europa.eu.int/eures
17 Ks. ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskeva komission toimintasuunnitelma (KOM(2002)72 lopullinen).
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Katse tulevaan

Pienistä yrityksistä 83 prosenttia, keskisuurista 90 prosenttia ja suurista 92 prosenttia
katsoo, että sisämarkkinoiden toiminnan parantamisen olisi oltava etusijalla EU:ssa
tulevaisuudessa. Tämä osoittaa, että elinkeinoelämässä toimivat ymmärtävät, että vaikka
vuoden 1992 määräajasta on kulunut jo kymmenen vuotta, vielä on paljon tehtävää
sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi ja että sisämarkkinapolitiikka on siksi pidettävä
politiikan suunnittelussa etusijalla.

Vastaajilta tiedusteltiin myös mitä erityisiä toimia olisi sisällytettävä tulevaan
sisämarkkinapolitiikkaan. Kuvion 27 mukaan tärkeimpänä pidetään sen varmistamista, että
yritykset voivat harjoittaa liiketoimintaa kaikkialla sisämarkkinoilla yhden ja saman  eikä
15:n erilaisen säännöstön mukaisesti. Monen mielestä on lisäksi varmistettava, että kilpailu
on tervettä, sekä lähennettävä verotusjärjestelmiä. Tärkeysjärjestys oli hyvin samanlainen
yrityksen koosta riippumatta.

Kuvio 27: Yritykset haluavat sisämarkkinoille yhden yhteisen säännöstön

Huom. Prosenttiosuus kaikista vastaajista (vastauksia on voitu antaa useita).

Laajentuvien sisämarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen

Useimmat vastaajat uskovat, että unionin laajentumisella on laajasti ottaen myönteinen
vaikutus niiden liiketoimintaan. Uusia markkinamahdollisuuksia odottaa pääsevänsä
hyödyntämään 55 prosenttia vastaajista. Tämä ei koske ainoastaan niitä Saksan ja Itävallan
kaltaisia jäsenvaltioita, joilla on yhteistä rajaa ehdokasvaltioiden kanssa. Innokkaimmin pian
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avautuvia uusia mahdollisuuksia näyttävät odottavan Espanjan, Italian, Kreikan ja Ruotsin
yritykset.

B. Kansalaisten näkemys

Toisessa tutkimuksessa oli mukana 7 500 kansalaista 15 jäsenvaltiosta. Kansalaiset
edustivat 15–25-vuotiaista yli 55-vuotiaiden ikäryhmiin kuuluvia henkilöitä. Otos kattoi
laaja-alaisesti eri sosioekonomiset luokat ja asuinpaikat (suurkaupungit, muut
kaupunkitaajamat ja maaseutualueet). Miehiä ja naisia oli yhtä paljon.

Sisämarkkinaohjelman yleinen vaikutus

Tutkimuksesta käy ilmi, että EU:n kansalaisten näkemys sisämarkkinoiden yleisestä
vaikutuksesta jokapäiväiseen elämään on hyvin myönteinen. Kaksi kolmasosaa
tutkimukseen osallistuneista katsoo, että matkustaminen jäsenvaltiosta toiseen on nykyisin
helpompaa kuin 10 vuotta sitten. Kolme neljäsosaa pitää myönteisenä sisämarkkinoiden
ansiosta lisääntynyttä kilpailua useilla aloilla, kuten liikenteen, televiestinnän, pankki- ja
vakuutuspalvelujen aloilla.

Tutkimukseen osallistuneet uskovat sisämarkkinoiden olevan kuluttajien kannalta yleisesti
ottaen myönteinen asia. Kuviosta 28 ilmenee, että 80 prosenttia vastaajista katsoo saatavilla
olevan tuotevalikoiman laajentuneen. Vastaajista 67 prosenttia pitää myös tuotteiden laatua
parempana. Kuitenkin vain 41 prosenttia katsoo hintojen alentuneen.

Kuvio 28: Kansalaisten näkemys sisämarkkinoiden vaikutuksesta on myönteinen

Huom: Prosenttiosuus niistä kansalaisista, jotka katsovat sisämarkkinoiden vaikutusten olleen melko
myönteisiä tai hyvin myönteisiä.

Kuten kuviosta 29 käy ilmi, käsitykset sisämarkkinoiden vaikutuksesta hintoihin vaihtelevat
eri jäsenvaltioissa. Luxemburgista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Belgiasta, Ranskasta,
Ruotsista ja Suomesta saadut vastaukset olivat enimmäkseen myönteisiä, kun taas
Kreikasta, Alankomaista, Italiasta, Itävallasta, Saksasta ja Irlannista saadut vastaukset
olivat vähemmän myönteisiä.
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Kuvio 29: Kansalaisten arvio sisämarkkinoiden vaikutuksesta hintoihin vaihtelee
merkittävästi eri jäsenvaltioissa

Huom. Niiden kansalaisten osuus, jotka katsovat sisämarkkinoiden vaikutusten olleen melko myönteisiä
tai hyvin myönteisiä.

Joihinkin näistä vaihteluista on löydettävissä selitys. Erot eri jäsenvaltioiden hinnoissa ovat
kaventuneet viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana. Tämän kehityksen syynä on ollut
suurelta osin se, että kalliimpien maiden hintatasot ovat lähentyneet EU:n keskiarvoa. Tämä
saattaa selittää myönteiset arviot maissa, joissa hinnat ovat yleensä korkeammat, kuten
Suomessa ja Ruotsissa. Muut vaihtelut saattavat johtua tekijöistä, jotka eivät suoraan liity
sisämarkkinoihin. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa punnan vahva asema
tarkoittaa väistämättä sitä, että tuontitavarat vaikuttavat halvemmilta, mikä voi osittain
selittää saatuja myönteisiä vastauksia. Irlannissa esitetyt kielteisemmät arviot voivat johtua
maan suhteellisen korkeasta inflaatioasteesta euroalueella.

Kuinka hyvin kansalaiset ovat perillä oikeuksistaan sisämarkkinoilla?

Jos kansalaisilla on yleisesti myönteinen näkemys sisämarkkinoiden vaikutuksista
jokapäiväiseen elämään, perustuuko tämä näkemys sisämarkkinoiden ja niiden tarjoamien
mahdollisuuksien vankkaan tuntemukseen ja ymmärtämiseen? Tutkimuksessa käytettiin
kahta erilaista tekniikkaa tämän selville saamiseksi. Ensiksi vastaajilta kysyttiin, kuinka
hyvin he omasta mielestään ovat selvillä oikeuksistaan (kuvio 30).

52 51 49 48 47 46 44 43 41 37 36 34 34 33 21
0

10

20

30

40

50

60

L UK B F S FIN P DK E IRL D A I NL EL

Pr
os

en
tti

a



34

Kuvio 30: Suurin osa kansalaisista Itävallassa, Belgiassa, Luxemburgissa, Saksassa
ja Espanjassa katsoo olevansa hyvin perillä oikeuksistaan

Huom. Niiden kansalaisten osuus, jotka katsovat olevansa hyvin tai melko hyvin perillä oikeuksistaan
sisämarkkinoilla.

Toiseksi todellisen tietotason testaamiseksi vastaajille esitettiin kysymyksiä kansalaisten
perusoikeuksista sisämarkkinoilla18 (kuvio 31).

Kuvio 31: Oikeiden vastausten prosenttiosuus oli suurin Ranskassa ja
Luxemburgissa

Huom: Kansalaisia pyydettiin vastaamaan kahdeksaan sisämarkkinaoikeuksia koskevaan kysymykseen.
Keskiarvot saatiin laskemalla yhteen kuhunkin kysymykseen oikein vastanneiden prosenttiosuudet
ja jakamalla tulos kahdeksalla.

Kuvioista 30 ja 31 saatava kuva on melko vaihteleva. Koko EU:ssa hieman alle puolet
(45 prosenttia) vastaajista katsoo olevansa hyvin tai erittäin hyvin perillä asioista. Hieman
yli puolet (54 prosenttia) katsoo olevansa melko huonosti tai ei ollenkaan perillä
                                               

18 Alat, joiden sisämarkkinaoikeuksia kysely koski, olivat työluvat, kiinnitykset, auton ostaminen,
kotivakuutukset, terveydenhuollon palvelujen käyttömahdollisuus, akateemiset tutkinnot, tuotetakuut ja
äänioikeus.
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oikeuksistaan. Tätä olisi tarkasteltava rinnakkain tietojen testaamiseksi tehdyn kyselyn
tulosten kanssa, joissa keskimäärin hieman yli puolet vastauksista oli oikein (52 prosenttia).

Jäsenvaltioiden välinen vaihtelu on vähäistä. Tulosten mukaan vain 38 prosenttia
ranskalaisista vastaajista katsoo olevansa hyvin tai erittäin hyvin perillä oikeuksistaan (vain
Italiassa prosenttiluku oli pienempi, 33 prosenttia). Kuitenkin siinä vaiheessa, kun
vastaajille esitettiin todellista tietotasoa testaavia kysymyksiä, ranskalaisten vastaajien
keskiarvo oli korkein. Itävaltalaisista vastaajista 61 prosenttia katsoo olevansa hyvin tai
erittäin hyvin perillä oikeuksistaan. Tämä oli jäsenvaltioiden joukossa korkein luku, mutta
itävaltalaisten keskiarvo tietojen testaamisen yhteydessä ei ollut muista poikkeava,
51 prosenttia. Kreikassa kirjattiin alhaisin keskiarvo tietoja testaavassa kyselyssä, 41
prosenttia. Tämä vastaa kreikkalaisten omia käsityksiä, sillä suuri osa (59 prosenttia)
kreikkalaisista vastaajista katsoi olevansa melko huonosti tai ei ollenkaan perillä
oikeuksistaan.

Kaiken kaikkiaan näiden tulosten perusteella voidaan todeta, että tehtävää on vielä paljon ja
että EU:n ja jäsenvaltioiden viranomaisten on lisättävä toimiaan sisämarkkinaoikeuksien
tunnettuuden lisäämiseksi.

Käyttävätkö kansalaiset sisämarkkinoiden tarjoamia etuja hyödykseen?

Sisämarkkinoilla kansalaisille tarjoutuu merkittäviä uusia mahdollisuuksia asua,
työskennellä tai opiskella toisessa jäsenvaltiossa tai tehdä rajatylittäviä tavaroiden ja
palvelujen ostoja. Mutta kuinka moni todella käyttää hyödykseen näitä mahdollisuuksia tai
olisi valmis tekemään niin, ja mitkä ovat tämän toiminnan mahdolliset vaikutukset?

Tutkimuksen perusteella tilanne näyttää vaihtelevan. Ensimmäinen kysymys koskee niiden
kansalaisten määrää, jotka varmasti tai mahdollisesti voisivat olla valmiita matkustamaan
toiseen jäsenvaltioon ostaakseen sieltä tuotteen tai palvelun.

On mielenkiintoista tarkastella tätä kysymystä suhteessa tulevaan hintojen lähentymiseen
EU:ssa. Hinnat ovat lähentyneet huomattavasti vuodesta 1992, vaikka kehitys näyttää
pysähtyneen viime vuosina. Saavatko kuluttajat rajatylittävien ostosten avulla tämän
kehityssuunnan jälleen vauhtiin, nyt kun euron käyttöönoton myötä hintojen vertailu eri
jäsenvaltioiden kesken on helpottunut?

Tutkimuksesta ilmenee, että hieman yli puolet vastaajista (53 prosenttia) harkitsee varmasti
tai mahdollisesti toiseen jäsenvaltioon matkustamista ostaakseen sieltä edullisemman tai
paremman tuotteen. Luku on suurempi Luxemburgissa (74 prosenttia) ja Yhdistyneessä
kuningaskunnassa (66 prosenttia). Viimeksi mainittu luku saattaa kuvastaa veroasteiden
eroja (alkoholi- 19 ja savukeverot) tai valuuttakurssiin liittyviä käsityksiä.

Näyttää siltä, että prosenttiosuus ei vastedes todennäköisesti paljoakaan nouse päättäjien
toimista huolimatta. Kuviosta 32 ilmenee, että niistä kansalaisista, jotka varmasti tai
mahdollisesti eivät harkitse toiseen jäsenvaltioon matkustamista tuotteen tai palvelun ostoa

                                               

19 Kymmenennessä tulostaulussa korostettiin, että yksityistä tuontia korkeiden valmisteverojen
jäsenvaltioihin kuten Yhdistyneeseen kuningaskuntaan esiintyy mittavassa määrin.
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varten, suurin osa ilmoitti suurimmaksi esteeksi matkakustannukset, kieliongelmat tai
tarvittavan ajan. Päättäjät eivät pysty vaikuttamaan mihinkään näistä seikoista. Niitä asioita,
joihin päättäjät voivat helpommin vaikuttaa, kuten hallinnolliset kustannukset,
myynninjälkeiset palvelut tai kuluttajien oikeuksien tilanne, pidetään vähemmän tärkeinä.

Kuvio 32: Syyt olla tekemättä ostoksia toisessa jäsenvaltiossa

Huom: Prosenttiosuus kaikista niistä vastaajista, jotka eivät harkitse toiseen jäsenvaltioon matkustamista
tuotteen tai palvelun ostoa varten (vastauksia on voitu antaa useita).

Vaikka prosenttiosuus ei tulevaisuudessa todennäköisesti nouse, 53 prosenttia on kuitenkin
melko korkea luku. Vaikka yli puolet aikuisväestöstä on varmasti tai mahdollisesti valmis
matkustamaan toiseen jäsenvaltioon ostaakseen sieltä tavaroita tai palveluja, näiden
ostosten osuus jää todennäköisesti vain pieneksi prosenttiosuudeksi kokonaismäärästä.

Ostaminen toisesta maasta ei välttämättä edellytä ihmisten fyysistä siirtymistä jäsenvaltiosta
toiseen, vaan ostoksia voidaan tehdä myös Internetissä. Suurin osa vastaajista ilmaisi
huolestuneisuutensa matkustamiseen kuluvasta ajasta ja matkakustannuksista pikemmin
kuin esimerkiksi kuluttajien oikeuksien parantamisesta, mikä antaa olettaa, että rajatylittäviä
ostoksia voidaan lisätä Internetin avulla.

On myös syytä muistaa, että hinnat lähentyvät vastedes pääosin muista syistä, joita ovat
muun muassa kotimaan markkinoiden lisääntynyt kilpailu muista EU-maista suuntautuvan
tuonnin vuoksi ja muiden jäsenvaltioiden yritysten toiminnan vakiintuminen kotimaan
markkinoilla. Tämän suuntauksen vauhdittamiseksi olisi jatkettava toimia kaupan ja
sijoittautumisen esteiden poistamiseksi.

Vastaajilta tiedusteltiin myös toiseen jäsenvaltioon muuttamisesta opintojen tai työn vuoksi.
Vain kuusi prosenttia vastaajista on jo käyttänyt tätä mahdollisuutta. Vastaajista 67
prosenttia ei ole koskaan harkinnut asiaa. Tulevaisuudessa muuttoa harkitsevia on 15
prosenttia, ja niitä, jotka ovat harkinneet tätä vaihtoehtoa mutta luopuneet siitä, on 11
prosenttia. Kuten kuviosta 33 käy ilmi, tärkeimmät syyt ajatuksesta luopumiseen ovat
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perhesyyt ja kieliongelmat, mutta myös tiedon puute20 ja hankaluudet löytää sopiva
työpaikka. Päättäjillä on mahdollisuus vaikuttaa osaan näistä tekijöitä.

Kuvio 33: Syyt luopua ajatuksesta muuttaa toiseen jäsenvaltioon

Huom: Prosenttiosuus kaikista niistä vastaajista, jotka olivat harkinneet asumista toisessa jäsenvaltiossa
mutta luopuneet ajatuksesta (vastauksia on voitu antaa useita).

Vain hyvin pieni osa vastaajista (kuusi prosenttia) ilmoitti tehneensä vakuutussopimuksen
tai kiinnityksen toisessa jäsenvaltiossa tai harkitsevansa tällaista vaihtoehtoa. Tämä
osoittaa, että huolimatta euron käyttöönotosta, joka on poistanut useita rahoitustuotteiden
rajatylittäviä ostoja hankaloittavia tekijöitä, ja huolimatta viimeaikaisesta EU:n
rahoitusmarkkinoiden integroitumiskehityksestä, kansalaiset ovat yhä pidättyväisiä
käyttämään hyödykseen tarjolla olevia mahdollisuuksia.

Kuten kuviosta 34 käy ilmi, niistä vastaajista, jotka eivät ole koskaan harkinneet
vakuutussopimuksen tai kiinnityksen tekemistä toisessa jäsenvaltiossa tai jotka ovat sitä
harkinneet mutta luopuneet ajatuksesta, 36 prosenttia mainitsi eri vaihtoehtoja koskevan
tiedon puutteen joko ensimmäisenä tai toisena syynä. Tämä vastaa tietotason testaamiseksi
tehdyn kyselyn tuloksia. Hyvin harvat vastasivat oikein kysymykseen, jotka koskivat
mahdollisuuksia tuotteiden rajatylittäviin ostoihin. Kyseiset vastaajat ilmoittivat muina syinä
kieliongelmat, hallinnollisten muodollisuuksien arveluttavuuden, vaikutukset verotukseen ja
kuluttajien oikeuksien toteutumisen.

                                               

20 Ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskeva komission toimintasuunnitelma (KOM(2002)72 lopullinen),
jossa tiedotetaan liikkuvuutta koskeva täyden palvelun tietopisteen perustamisesta.
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Kuitenkin suurin osa näistä vastaajista (64 prosenttia) ei yksinkertaisesti halua ostaa
tämäntyyppisiä tuotteita toisesta jäsenvaltiosta. Tämä saattaa olla osoitus siitä, että
rahoituspalvelujen tapauksessa palvelujen tarjoamispaikan läheisyys ja palvelujen
turvallisuus ovat edelleen hyvin tärkeällä sijalla, joten toisen jäsenvaltion markkinoille
pyrkivien yritysten saattaa olla viisainta perustaa sinne toimipiste.

Kuvio 34: 64 prosenttia ei halua tehdä vakuutussopimusta tai kiinnitystä toisessa
jäsenvaltiossa

Huom: Kyseessä on prosenttiosuus kaikista niistä vastaajista, jotka eivät harkitse vakuutussopimuksen tai
kiinnityksen tekemistä toisessa jäsenvaltiossa (vastauksia on voitu antaa useita).
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3. SISÄMARKKINAINDEKSI 1992 - 2002

Komissio julkaisi sisämarkkinaindeksin ensimmäisen kerran marraskuun 2001 tulostaulussa.
Indeksi on koonti-indikaattori, jonka tarkoitus on mitata sisämarkkinoiden toimintaa.
Komissio sitoutui tarkastelemaan indeksiä uudelleen ja tarkistamaan sitä. Näin ollen vuoden
2002 indeksiä on huomattavasti parannettu vuoden 2001 indeksiin verrattuna.21

Sisämarkkinaindeksin tavoitteena on joiltakin osin mitata sisämarkkinapolitiikan
vaikutuksia. Sisämarkkinapolitiikalla tarkoitetaan laajassa merkityksessä tavaroiden,
palveluiden, pääoman ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionin alueella.
Indeksiä olisi pidettävä enemmänkin todellisen tilanteen tarkastelun välineenä kuin
tieteellisenä menetelmänä.

Tarkistetussa indeksissä keskitytään joukkoon indikaattoreita, joiden tarkoituksena on
mitata sisämarkkinoiden vaikutuksia. Tarkistuksen tavoitteena oli tehdä uudesta indeksistä
sisämarkkinoiden "ydintoimintojen" parempi mittari. Sen vuoksi löyhästi sisämarkkinoihin
liittyviä muuttujia (esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöt, jotka olivat mukana vuoden 2001
indeksissä) on jätetty pois tarkistetusta indeksistä.

Vuoden 2002 indeksi on laskettu 12 perusindikaattorin painotettuna summana.
Indikaattorien suhteellisesta painoarvosta22 päätettiin kuulemalla sisämarkkinoiden neuvoa-
antavan komitean jäseniä, jotka ovat komissiota sisämarkkina-asioissa avustavia
jäsenvaltioiden virkamiehiä.

                                               

21 Komission yhteisessä tutkimuskeskuksessa panostettiin ansiokkaasti indeksin laskentaan ja siihen
liittyvien menetelmien parantamiseen. Yksityiskohtainen raportti indeksiin liittyvistä menetelmistä ja
indeksin laskennasta on saatavilla osoitteessa:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm

22 Tarkempia tietoja on saatavilla liitteessä. Muuttujiin "muussa kuin kotijäsenvaltiossaan työskentelevät
EU-kansalaiset", "eläkerahastojen varojen arvo", "asiakasluottojen korot suhteessa asiakastalletusten
korkoihin" ja "postimaksut" ei viitata tarkasteltaessa indeksiin vaikuttavia tekijöitä, koska näiden
muuttujien painot ovat hyvin alhaiset. Nämä muuttujat sisältyvät kuitenkin aina itse indeksin
laskentaan.
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Kuvio 35: Jäsenvaltiot valitsivat sisämarkkinoiden tärkeimmiksi indikaattoreiksi
EU:n sisäkaupan, julkiset hankinnat, suorat ulkomaiset investoinnit,
yleishyödyllisten palvelujen hinnat ja valtiontuen pienenemisen

Huom: Kyseessä on jäsenvaltioiden (paitsi Luxemburgin) toimittamien muuttujien keskimääräinen
painotus. Jokaista jäsenvaltiota pyydettiin nimeämään tärkeitä muuttujia ja jakamaan 100 pistettä
näiden tärkeiden muuttujien kesken. Kaikkien jäsenvaltioiden painot ovat samat
kokonaiskeskiarvossa ja indeksissä.

Sisämarkkinaohjelman tavoitevuodesta 1992 on pian kulunut kymmenen vuotta, joten
komissio katsoo aiheelliseksi seurata edistymistä vuodesta 1992. Indeksi osoittaa, että
edistyminen kohti sisämarkkinapolitiikan tavoiteltuja vaikutuksia on ollut tasaista tuosta
ajankohdasta lähtien. Koko EU:ta kuvaava arvo on parantunut noin 40 prosentilla.

Kuvio 36: Huomattavaa edistymistä vuodesta 1992
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Indeksin kasvun vauhdittajat* Indeksin kasvun jarruttajat*

Suorat ulkomaiset investoinnit, julkiset
hankinnat

Maakaasun hinta, EU:n sisäkauppa

* Tällä tarkoitetaan suhteellista muutosta verrattuna muiden muuttujien kehitykseen. Muuttuja saattaa
jarruttaa indeksin kasvua, vaikka se kasvaisi absoluuttisesti mitattuna, mutta tällöin kasvu on
keskimääräistä kasvua hitaampaa. Muuttujan merkitys myönteisesti tai kielteisesti kasvuun vaikuttavana
tekijänä on tulosta sekä kyseisen muuttujan painosta että sen todellisista arvoista.

On hyödyllistä tarkastella joitakin niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat indeksin kasvuvauhtiin.
Myönteisimmin indeksin kasvuun vaikuttavat23 suorat ulkomaiset investoinnit sekä
julkistettujen julkisten hankintojen arvo. Maakaasun hintaa ja EU:n sisäkauppaa kuvaavilla
muuttujilla on vähiten myönteinen vaikutus indeksiin. Tämä kvantitatiivinen kuvaus vastaa
intuitiivista näkemystä sisämarkkinoiden kehityksestä viimeksi kuluneiden kymmenen
vuoden aikana. Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö on johtanut siihen, että jäsenvaltiot
julkistavat entistä useammin sopimuksia. Vilkas EU:n sisäkauppa, jota oli havaittavissa jo
vuonna 1992, on saanut yritykset investoimaan entistä painokkaammin eurooppalaisen
tuotannon perustaan. Tiettyjen yleishyödyllisten palvelujen markkinoiden avaamisessa on
ollut havaittavissa erilaisia suuntauksia: esimerkiksi televiestintäalalla on edistytty
nopeammin kuin energiamarkkinoilla.

EU:n sisämarkkinaindeksi on laskettu aggregoimalla kunkin jäsenvaltion toimittamat tiedot.
Näin ollen vaikka kaikkia tietoja ei ole saatavilla kaikista jäsenvaltioista, indeksin kasvua
pystyttiin kuitenkin mittaamaan jokaisessa jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioiden suhteellista
onnistumista sisämarkkinoiden toteutuksessa ei voida asettaa millään tavoin
paremmuusjärjestykseen. Indeksin nopea kasvuvauhti voi olla merkki siitä, että jäsenvaltion
lähtötaso on ollut alhainen, ja hidas kasvu voi merkitä sitä, että jäsenvaltio on aloittanut
tasolta, jolla parantamisen varaa on enää vähän. On kuitenkin mahdollista tarkastella,
kuinka paljon indeksi on kasvanut kussakin jäsenvaltiossa vuodesta 1992, ja osoittaa
indeksin ne muuttujat, joilla on ollut suurin vaikutus muutokseen.

                                               

23 Vaikutus on tulosta sekä muuttujien painosta että sen ajallisesta kehityksestä.
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Kuvio 37: Suomen, Italian, Ruotsin ja Itävallan indeksit kasvoivat merkittävästi
enemmän kuin koko EU:n indeksi

Huom: Indeksi kuvaa prosentuaalista muutosta verrattuna perusvuoteen 1992 (=100).

Niistä viidestä jäsenvaltiosta, joiden indeksi on kasvanut nopeimmin viimeksi kuluneiden
kymmenen vuoden aikana, neljä on suhteellisen uusia jäsenvaltioita. Kolme niistä liittyi
EU:hun vuonna 1995, ja Espanja liittyi vuonna 1986. Näiden maiden indeksien
tavanomaista nopeampi kasvuvauhti voi kuvastaa toisaalta niiden nopeaa taloudellista
integroitumista, toisaalta tiettyjen kyseisille maille uusien EU-säännösten (valtiontuki,
julkiset hankinnat) sisällyttämistä kansalliseen lainsäädäntöön ja kyseisten säännösten
noudattamista. Italian indeksin keskimääräistä suurempi kasvu näyttäisi olevan tulosta
seuraavassa taulukossa mainituista kasvua vauhdittaneista keskeisistä tekijöistä sekä
televiestintäkustannusten alenemisesta.

Indeksin kasvun vauhdittajat* Indeksin kasvun jarruttajat*

Suomi Suorat ulkomaiset investoinnit,
valtiontuki

EU:n sisäkauppa,
televiestintäkustannukset

Espanja Suorat ulkomaiset investoinnit,
julkiset hankinnat

Maakaasun hinta, suhteellinen
hintataso

Ruotsi Julkiset hankinnat, sähkön hinta Televiestintäkustannukset,
suhteellinen hintataso

Italia Valtiontuki, julkiset hankinnat Maakaasun hinta, sähkön hinta

Itävalta Julkiset hankinnat,
televiestintäkustannukset

Suhteellinen hintataso, valtiontuki
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Kuvio 38: Ranskan, Saksan, Luxemburgin, Belgian ja Alankomaiden indeksin
kasvuvauhti vastaa kutakuinkin koko EU:n indeksiä

Huom: Indeksi kuvaa prosentuaalista muutosta verrattuna perusvuoteen 1992 (=100).

Nämä jäsenvaltiot ovat kaikki EU:n perustajajäseniä, eikä vaikuta epätavalliselta, että
niiden indeksit kasvavat likimain samaa vauhtia kuin EU:n indeksi, koska kyseiset
jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön monia sisämarkkinasäännöksiä jo ennen vuotta 1992.
Yleishyödyllisten palvelujen hinnoilla on ollut merkittävä asema näiden maiden indeksin
kehityksessä.

Indeksin kasvun vauhdittajat* Indeksin kasvun jarruttajat*

Ranska Julkiset hankinnat, suorat
ulkomaiset investoinnit

Maakaasun hinta, suhteellinen
hintataso

Saksa Televiestintäkustannukset, sähkön
hinta

Maakaasun hinta, EU:n sisäkauppa

Luxemburg Televiestintäkustannukset, julkiset
hankinnat

Maakaasun hinta, suhteellinen
hintataso

Belgia Julkiset hankinnat, EU:n sisäkauppa Sähkön hinta, maakaasun hinta

Alankomaat Televiestintäkustannukset, julkiset
hankinnat

Sähkön hinta, maakaasun hinta

Kuvio 39: Portugalin, Kreikan, Tanskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin
indeksit ovat kasvaneet huomattavasti hitaammin kuin koko EU:n
indeksi.
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Huom: Indeksi kuvaa prosentuaalista muutosta verrattuna perusvuoteen 1992 (=100).

Kreikan ja Portugalin indeksit kasvoivat hieman nopeammin kuin EU:n indeksi vuoteen
1998 asti. Siitä lähtien näiden kahden maan indeksit ovat laskeneet sekä suhteessa EU:hun
että absoluuttisin luvuin ilmaistuna. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin indeksit
kasvoivat kutakuinkin samaan tahtiin kuin EU:n indeksi vuoteen 1997 asti, ja siitä lähtien
niiden kasvu on ollut huomattavasti hitaampaa. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että indeksin
hintamuuttujat ovat mittaimia, jotka kuvaavat likimääräisesti sisämarkkinoiden edistymistä
yleishyödyllisten palvelujen ja suhteellisten hintatasojen aloilla. Kaikki hinnat ilmoitetaan
euroina. Yhdistyneen kuningaskunnan indeksiin vaikuttaa voimakkaasti punnan
arvonmääritys, kun taas Irlannin indeksiin vaikuttaa sen muusta euroalueesta poikkeava
inflaatioaste.

Indeksin kasvun vauhdittajat* Indeksin kasvun jarruttajat*

Portugali Sähkön hinta,
televiestintäkustannukset

Valtiontuki, julkiset hankinnat

Kreikka Valtiontuki, julkiset hankinnat EU:n sisäkauppa, suhteellinen
hintataso

Tanska Julkiset hankinnat, suorat
ulkomaiset investoinnit

Sähkön hinta, valtiontuki

Yhd.
k.kunta

Suorat ulkomaiset investoinnit,
julkiset hankinnat

Suhteellinen hintataso, maakaasun
hinta

Irlanti Julkiset hankinnat,
televiestintäkustannukset

Suhteellinen hintataso, maakaasun
hinta
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LIITE: SISÄMARKKINAINDEKSI – MUUTTUJAT JA LÄHTEET

Muuttuja Lähde Paino* Merkki* Selitys

Ala- ja tapauskohtaiset
valtiontuet prosentteina
BKT:sta

Eurostat* 14 % - Terveen kilpailun
tarkasteluun soveltuva
muuttuja

Julkistettujen julkisten
hankintojen arvo
prosentteina BKT:sta

Eurostat* 13 % + Avoimuutta ja markkinoille
pääsyä kuvaava muuttuja

Televiestintäkustannukset
(10 minuutin paikallis-,
kauko- ja ulkomaanpuhelu)

Eurostat* 9 % - Televiestinnän
markkinoiden avaamista
kuvaava muuttuja

Sähkön hinta (teollisuus ja
kotitaloudet)

Eurostat* 12 % - Sähköalan markkinoiden
avaamista kuvaava muuttuja

Maakaasun hinta (teollisuus
ja kotitaloudet)

Eurostat* 7 % - Kaasualan markkinoiden
avaamista kuvaava muuttuja

Yksityisen kulutuksen
suhteellinen hintataso, sis.
välilliset verot (EU:n
keskiarvo = 100)

Eurostat* 10 % - Jäsenvaltion hintojen
poikkeamista EU:n
keskiarvoon nähden
kuvaava muuttuja

Saadut suorat ulkomaiset
investoinnit, EU:n sisäiset,
prosentteina BKT:sta

Eurostat 12 % + Jäsenvaltioiden välistä
pääoman vapaata
liikkuvuutta kuvaava
muuttuja

EU:n sisäkauppa
prosentteina BKT:sta

Eurostat 14 % + Jäsenvaltioiden välistä
tavaroiden vapaata
liikkuvuutta kuvaava
muuttuja

Muista jäsenvaltioista
peräisin oleva työssäkäyvä
väestö (15–64-vuotiaat)
prosentteina jäsenvaltion
kokonaisväestöstä

Eurostat 3 % + Jäsenvaltioiden välistä
työntekijöiden vapaata
liikkuvuutta kuvaava
muuttuja

Eläkerahastojen varojen
arvo prosentteina BKT:sta

Euroopan komissio,
sisämarkkinoiden
pääosasto

1 % + Rahastointiin perustuvien
eläkejärjestelmien
liikkuvuutta kuvaava
muuttuja

Asiakasluottojen korot
suhteessa asiakastalletusten
korkoihin

Euroopan keskuspankki:
http://www.ecb.int/stats/

4 % - Pankkisektorin tehokkuutta
kuvaava muuttuja

Postimaksut (20 gramman
vakiokirje)

Euroopan komissio,
sisämarkkinoiden
pääosasto

1 % - Postipalveluiden
markkinoiden avaamista
kuvaava muuttuja

Huom: Hinnat ja arvot ilmoitetaan aina euroina.
*Saatavilla maksutta Eurostatin rakenteellisten indikaattorien Internet-sivustolta osoitteessa:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-
product/EN?catalogue=Eurostat&product=1-structur-EN&mode=download
* Jäsenvaltioiden antamat painot. Merkki ilmoittaa, onko kyseisen muuttujan arvon nousu
vauhdittanut indeksin kasvua (+) vai jarruttanut (-) sitä.


