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TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT

Sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpano

• Keskimääräinen täytäntöönpanovaje on pienentynyt 2 prosenttiin toukokuun tulostaulusta.
Niiden direktiivien osuus, joita ei vielä kaikissa jäsenvaltioissa ole saatettu osaksi kansallista
lainsäädäntöä, on kuitenkin 10 prosenttia.

• Suomen, Tanskan, Ruotsin, Alankomaiden ja Espanjan täytäntöönpanovaje on Eurooppa-
neuvoston keväälle 2002 asettaman 1,5 prosentin tavoitteen mukainen.

• Suomen ja Kreikan tilanne on parantunut eniten toukokuun tilanteeseen verrattuna.
Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska ja Saksa eivät sen sijaan ole edistyneet odotetulla tavalla.

• Sosiaalipolitiikan alalla keskimääräinen täytäntöönpanovaje on 5,4 prosenttia. Itävallan ja
Belgian vajeet ovat yli kymmenen prosentin luokkaa. Ympäristöpolitiikassa keskimääräinen
vaje 6,2 prosenttia, ja suurimmat vajeet ovat Ranskalla, Saksalla, Espanjalla sekä
Yhdistyneellä kuningaskunnalla.

• Sisämarkkinalainsäädännön rikkomista koskevia menettelyjä on käynnissä noin  1 500. Lähes
30 prosenttia tapauksista koskee Ranskaa ja Italiaa.

• Vain noin kolmasosa rikkomistapauksista ratkaistaan aikaisessa vaiheessa. Yhdenkään
jäsenvaltion tilanne ei tältä osin ole hyvä. Jos rikkomistapaus viedään tuomioistuimeen, sen
ratkaiseminen kestää yleensä useita vuosia. Jäsenvaltioista Belgia on useimmin jättänyt
noudattamatta tuomioistuimen tuomiota.

• Eurooppalaisiin standardeihin liittyy edelleen ongelmia etenkin rakennustuotteiden ja
koneenrakentamisen osalta. Standardien vahvistamiseen saattaa kulua jopa kahdeksan vuotta.

Sisämarkkinoiden tehokkuuden parantaminen

• Sisämarkkinastrategian mukaisista kohdennetuista toimista, joiden toteuttamiselle asetettu
määräaika päättyy vuoden 2001 lopussa, 63 prosenttia saadaan oletetusti toteutettua ajoissa.
Tulos on parempi kuin viime vuonna, mutta se ei edelleenkään täytä odotuksia.

• Uusi sisämarkkinaindeksi osoittaa, että sisämarkkinoiden toiminta on asteittain parantunut,
joskin kehitys on ollut hidasta (indeksi on vuosien 1996 ja 2000 välisellä ajanjaksolla
kasvanut 100:sta 105,1:een).

• Rahoituspalvelujen toimintasuunnitelman toteuttamisessa on edistytty odotusten mukaisesti,
mutta tehtävää on vielä runsaasti.

Euroopan unionin sääntely-ympäristön laatua koskeva tutkimus

• Tyytyväisimpiä sääntely-ympäristönsä laatuun ovat tanskalaiset yritykset ja vähiten
tyytyväisiä saksalaiset ja ranskalaiset yritykset. Eurooppalaisille yrityksille ongelmallisin
sääntelyn osa-alue on tuotteiden vaatimustenmukaisuus.

• Sääntelyn laatua parantamalla voidaan komission arvioiden mukaan säästää 50 miljardia
euroa.

• Useimmat yritykset, etenkään Ranskassa, Saksassa ja Tanskassa, eivät vielä ole havainneet,
että viranomaisten pyrkimykset sääntelyn yksinkertaistamiseen olisivat vaikuttaneet niiden
toimintaan.

• Suomea pidetään jäsenvaltiona, jonka kanssa kaupankäynti on helpointa, ja
Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Italiaa jäsenvaltioina, joiden kanssa kaupankäynti on
vaikeinta.



JOHDANTO

Komission ensimmäisessä vuonna 1997 julkaistussa sisämarkkinoiden tulostaulussa
keskityttiin tarkastelemaan, miten sisämarkkinalainsäädäntö oli jäsenvaltioissa saatettu
osaksi kansallista lainsäädäntöä, koska kansalaiset ja yritykset eivät huomattavien
viiveiden takia pystyneet hyödyntämään sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia
täysimittaisesti. Vaikka tulostaulun tarkoituksena on vain mitata ja julkaista
täytäntöönpanoa koskevia tuloksia, se on merkittävällä tavalla auttanut pienentämään
täytäntöönpanovajetta sen nykyiselle melko alhaiselle tasolle.

Sisämarkkinoiden tulostaululla aikaansaatujen vaikutusten myötä on alettu laatia
tulostauluja myös muilta aloilta, joihin kuuluvat mm. innovaatiotoiminta,
yrityspolitiikka, oikeus- ja sisäasiat sekä valtiontuet. Aikana, jona hallitukset yhä
useammin mittaavat politiikkansa vaikutuksia, tiedot selkeästi esittävä tulostaulu voi olla
hyvin tehokas väline.

Keskimääräinen täytäntöönpanovaje on pienentynyt huomattavasti edellisestä
tulostaulusta. Tämä on myönteistä, mutta kun otetaan huomioon, että Barcelonassa
maaliskuussa 2002 pidettävään Eurooppa-neuvoston kokoukseen on enää neljä
kuukautta, joidenkin jäsenvaltioiden (etenkin Kreikan, Ranskan, Itävallan ja Yhdistyneen
kuningaskunnan) on kaikin keinoin pyrittävä saavuttamaan Eurooppa-neuvoston
asettama 1,5 prosentin tavoite. Täytäntöönpanoa on seurattava tämän tärkeän määräajan
jälkeenkin ja vajetta edelleen pienennettävä sekä otettava huomioon myös uudet
direktiivit ja unioniin liittyvät ehdokasmaat.

On edelleenkin hyvin tärkeää valvoa, että kaikkialla sisämarkkinoilla noudatetaan
yhteisiä sääntöjä asianmukaisella tavalla. Tässä tulostaulussa esitetty rikkomistapausten
suuri määrä on osoitus siitä, etteivät jäsenvaltiot aina noudata perustamissopimuksen
mukaisia velvoitteitaan. On välttämätöntä, että jäsenvaltiot ryhtyvät merkittävästi
vähentämään omien rikkomistapaustensa määrää samaan tapaan kuin ne on ovat
pienentäneet täytäntöönpanovajettaan.

Tulostaulussa tarkastellaan myös, miten yhteisön lainsäädäntökehyksessä edelleen
esiintyvien puutteiden korjaamisessa on edistytty etenkin sisämarkkinastrategian ja
rahoituspalvelujen toimintasuunnitelman näkökulmasta. Sisämarkkinoiden toiminnan
parantamista mitataan ensimmäistä kertaa koonti-indeksillä. Tulostaulussa esitellään
myös 4 000 eurooppalaista yritystä kattaneen, Euroopan komission tekemän tutkimuksen
tulokset, jotka koskevat näiden yritysten toimintaympäristössä sovellettavan sääntelyn
laatua. Tutkimuksen tärkeimpänä johtopäätöksenä on, että useimmat yritykset pitävät
sääntelyä edelleenkin liian monimutkaisena ja liian suuria rasitteita aiheuttavana.



1. SISÄMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN TÄYTÄNTÖÖNPANO

A. Säädösten saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Sisämarkkinoiden lainsäädäntökehys muodostuu lähes 1 800 säädöksestä1. Tämän
säädöskokonaisuuden yhteisenä tarkoituksena on tukea kaikkialla unionissa eri
toimialojen tasapainoista kehitystä sekä kestävää kasvua, johon liittyy alhainen inflaatio.
Useimmat säädöksistä ovat direktiivejä, jotka jäsenvaltioiden on saatettava osaksi
kansallista lainsäädäntöään yhteisesti sovitussa määräajassa.

Täytäntöönpanoviiveet voivat vakavalla tavalla haitata yritysten toimintaa ja estää
kansalaisia käyttämästä oikeuksiaan. Tyypillisiä esimerkkejä tästä voidaan löytää, kun
tarkastellaan sosiaali- ja ympäristöpolitiikan sekä liikennepolitiikan täytäntöönpanoa ja
tutkintojen vastavuoroista tunnustamista. Kaikki yhteisön toimielimet ovat kehottaneet
jäsenvaltioita täyttämään täytäntöönpanovelvoitteensa kaikilta osin. Vuoden 2001
maaliskuussa Tukholmassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti jäsenvaltioita
varmistamaan, että ne saavuttavat 98,5 prosentin täytäntöönpanotavoitteen eli
pienentävät täytäntöönpanovajettaan alle 1,5 prosenttiin Barcelonassa pidettävään
Eurooppa-neuvoston kokoukseen mennessä (15.–16. maaliskuuta 2002). Jäsenvaltiot
ovat vastanneet tähän kehotukseen ja pyrkineet entistä määrätietoisemmin täyttämään
sitoumukset, jotka ne tekevät hyväksyessään direktiivit neuvostossa.

Kuvio 1: Keskimääräinen täytäntöönpanovaje on pienentynyt

Huom.: Täytäntöönpanovaje ilmoittaa niiden direktiivien prosenttiosuuden, joista ei ole annettu
täytäntöönpanoilmoitusta, suhteessa niiden direktiivien kokonaismäärään, jotka on saatettava osaksi
kansallista lainsäädäntöä 15. lokakuuta 2001 mennessä.

                                                                
1 Niiden direktiivien määrä, joiden katsotaan suoraan vaikuttavan sisämarkkinoiden toimintaan, on

1 490 kappaletta, ja tämänkaltaisten asetusten määrä 275 kappaletta.
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Asetetun 1,5 prosentin tavoitteen saavuttamisessa on edistytty hyvin

Keskimääräinen täytäntöönpanovaje on EU:ssa tällä hetkellä 2,0 prosenttia, kun se vain
kuusi kuukautta sitten oli vielä 2,5 prosenttia. Tämä tarkoittaa kuitenkin edelleen sitä,
että yhteensä 450 kansallista täytäntöönpanotoimea on yhä toteuttamatta. Vaikka
hyväksyttävä vaje on jatkossakin nolla prosenttia, on huomattava, että edistystä on
tapahtunut. Olisi myös muistettava, että keskimääräinen vaje vielä neljä vuotta sitten oli
yli kuusi prosenttia, ja useilla jäsenvaltioilla vaje oli jopa kaksinumeroinen. Useimmilla
jäsenvaltioilla on nykyisen suuntauksen perusteella hyvät mahdollisuudet saavuttaa 1,5
prosentin tavoite tai sitäkin parempi tulos ensi kevääseen mennessä. Jos tämä tavoite
saavutetaan, Eurooppa-neuvosto voi hyvinkin asettaa seuraavaksi, vuoden 2003
kevääseen mennessä saavutettavaksi tavoitteeksi edellistäkin kunnianhimoisemman 0,5
prosentin tavoitteen.

Kuvio 2: Täytäntöönpanovaje on viidellä jäsenvaltiolla jo 1,5 prosenttia tai sitä
pienempi

Huom.: Tilanne 15. lokakuuta 2001.

Suomi on syrjäyttänyt Ruotsin parhaisiin tuloksiin yltäneenä jäsenvaltiona, kun maat
asetetaan järjestykseen täytäntöönpanovajeen mukaan. Ruotsin tulos on edelliseen
tulostauluun verrattuna heikentynyt huomattavasti, mutta vaje on edelleen alle yhden
prosentin. Kreikan, Alankomaiden, Italian ja Tanskan osalta tilanne on parantunut
huomattavasti. Toisaalta Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan, Itävallan, Portugalin,
Saksan ja Belgian saavuttamat tulokset eivät ole olleet riittäviä niiden vastassa olevaan
haasteeseen nähden. Luxemburg on ainoa jäsenvaltio, joka on loitonnut asetetusta
tavoitteesta. Kaikki nämä jäsenvaltiot tarvitsevat voimakasta loppusysäystä pystyäkseen
saavuttamaan Eurooppa-neuvoston asettaman tavoitteen. Vielä ei ole liian myöhäistä.
Islanti ja Norja, jotka kuuluvat molemmat Euroopan talousalueeseen2, pystyivät
vähentämään vajettaan yli puolella kuuden kuukauden aikana. Tämä on selvästi tulosta
                                                                
2 Sisämarkkinat kattavat ETA-sopimuksen ansiosta myös Islannin, Liechtensteinin ja Norjan.
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näiden maiden määrätietoisista toimista, joihin ne ryhtyivät edellisessä tulostaulussa
esitettyjen heikkojen tulosten vuoksi.

"…Eurooppa-neuvosto voi hyvinkin asettaa seuraavaksi, vuoden 2003 kevääseen
mennessä saavutettavaksi tavoitteeksi edellistäkin kunnianhimoisemman 0,5 prosentin
tavoitteen."

Kuvio 3: Toukokuun tulostaulun jälkeen saavutettu edistys

Huom.: Muutos prosentteina toukokuun 2001 tulostauluun verrattuna. Esimerkiksi Suomen
täytäntöönpanovaje on pienentynyt 50 prosenttia.

Useimmilla jäsenvaltioilla on edelleen vaikeuksia noudattaa uusien direktiivien
täytäntöönpanolle asetettuja määräaikoja. Vuonna 2000 voimaan tulleiden direktiivien
keskimääräinen täytäntöönpanovaje on 12 prosenttia. Vaje on suurin Saksassa,
Ranskassa, Portugalissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Parhaiten ovat suoriutuneet
Pohjoismaat. Direktiivin keskimääräinen täytäntöönpanoviive, joka lasketaan
täytäntöönpanolle asetetun määräajan umpeutumisesta, on 13 kuukautta. Jos tämä
lisätään täytäntöönpanolle asetettuun keskimääräiseen määräaikaan (joka voi
enimmillään olla kolme vuotta), on helppo ymmärtää, miksi monet yritykset ovat
huolestuneita siitä, että lainsäädäntö on usein jo voimaan tullessaan vanhentunutta.
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Kuvio 4: Monet niistä direktiiveistä, jotka olisi pitänyt saattaa osaksi kansallista
lainsäädäntöä vuonna 2000, odottavat vuoden kuluttua edelleen
täytäntöönpanoa

Huom.: Niiden direktiivien prosenttiosuus, joiden täytäntöönpanon määräaika oli vuonna 2000 ja joista ei
ollut annettu täytäntöönpanoilmoitusta 15. lokakuuta 2001 mennessä.

"Direktiivin keskimääräinen täytäntöönpanoviive, joka lasketaan täytäntöönpanolle
asetetun määräajan umpeutumisesta, on 13 kuukautta"

Kuviossa 5 on esitetty, mitä yksittäisten jäsenvaltioiden on tehtävä, jotta ne voisivat
säilyttää nykyiset pienet täytäntöönpanovajeet (jos vaje on jo alle 1,5 prosenttia) tai
saavuttaa Eurooppa-neuvoston asettamat tavoitteet. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää
jäsenvaltioilta paitsi nykyisen vajeen korjaamista myös niiden direktiivien saattamista
osaksi kansallista lainsäädäntöä, joiden täytäntöönpanon määräaika umpeutuu piakkoin.
Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle 15. maaliskuuta 2002 mennessä yhteensä
822 kansallista täytäntöönpanotoimea, jotta vaje saataisiin nollaksi.

Kuvio 5: Vuoden 2002 kevääseen mennessä täytäntöönpantavien direktiivien
kokonaismäärä

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

Nollavajeen tavoite 71 70 66 66 63 63 63 59 51 50 44 40 39 39 38

1,5 %:n tavoite 48 47 43 43 40 40 40 36 28 27 21 17 16 16 15

Huom.: Niiden direktiivien lukumäärä, jotka on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 15.
maaliskuuta 2002 mennessä (Barcelonan Eurooppa-neuvosto).
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Sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpano on edelleen epäyhtenäistä

Kun jäsenvaltiot eivät määräajassa saata direktiivejä osaksi kansallista lainsäädäntöään,
yhteisön lainsäädäntökehykseen syntyy aukko. Sisämarkkinat eivät tällöin kata kaikkia
jäsenvaltioita, vaan tuloksena ovat huomattavasti suppeammat, epäyhtenäiset markkinat,
joilla monet mahdollisuudet EU:n talouskehityksen hyödyntämiseen ja hyvinvoinnin
lisäämiseen jäävät käyttämättä. Kuviosta 6 käy ilmi, että niiden direktiivien osuus, joita
ei vielä ole kaikissa jäsenvaltioissa saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, on 10
prosenttia. Toisin sanoen sisämarkkinat toimivat edelleen vain 90 prosenttisesti. Koska
Saksa, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta, jotka ovat kaikki suuria jäsenvaltioita,
kuuluvat niihin jäsenvaltioihin, joilla täytäntöönpanoviiveitä on eniten, viiveet
heikentävät huomattavasti oikeusvarmuutta kansalaisten ja yritysten näkökulmasta ja
niiden vuoksi menetetään merkittävästi tilaisuuksia.

Kuvio 6: Markkinoiden epäyhtenäisyyttä mittaava luku pienenee hitaasti

Huom.: Epäyhtenäisyyttä mittaava luku on niiden direktiivien lukumäärä, joita ei vielä ole saatettu osaksi
kansallista lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltiossa, prosentteina kaikista sisämarkkinadirektiiveistä.

"… sisämarkkinat toimivat yhä vain 90 prosenttisesti."
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Sisämarkkinoiden epäyhtenäisyys vaihtelee huomattavasti aloittain. Liikenteen ja
kuluttajapolitiikan kaltaisilla aloilla yli neljännes kaikista säädöksistä on yhdessä tai
useammassa jäsenvaltiossa vielä saattamatta osaksi kansallista lainsäädäntöä.
Liikennepolitiikan osalta epäyhtenäisyyttä voitaisiin vähentää puoleen, jos Irlanti ja
Suomi korjaisivat täytäntöönpanovajeensa.

Kuvio 7: Hajanaisuus on suurinta liikenteen alalla

Huom.: Tilanne 15. lokakuuta 2001. Epäyhtenäisyyttä mittaava luku on niiden direktiivien lukumäärä,
joita ei vielä ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltiossa, prosentteina alan
kaikista sisämarkkinadirektiiveistä.

On kuitenkin tapahtunut myös myönteistä kehitystä. Julkiset hankinnat ovat pitkään
olleet hyvin epäyhtenäinen ala, jolla ei tämän vuoksi ole päästy parhaisiin mahdollisiin
tuloksiin. Vuonna 1997 jäsenvaltioista vain kolme oli saattanut kaikki julkisia hankintoja
koskevat direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään. Nyt kaikki jäsenvaltiot ovat
tehneet tämän, 3 mikä on merkittävä edistysaskel, kun otetaan huomioon, että julkisten
hankintojen osuus BKT:sta on yli 10 prosenttia.

                                                                
3 Kreikka aikoo saattaa viimeisen vielä täytäntöönpanematta olevan direktiivin osaksi kansallista

lainsäädäntöä hyvin pian.
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B. Täytäntöönpano eri aloilla

Sosiaalipolitiikka

Sisämarkkinat ja sosiaalipolitiikka vaikuttavat toisiinsa monin merkittävin tavoin.
Sosiaalipoliittiset toimenpiteet ovat usein olleet tarpeen sisämarkkinoiden toiminnan
tehostamiseksi sekä kestävän kehityksen tukemiseksi. Kestävällä kehityksellä
tarkoitetaan talouskehitystä, joka tukee yhteiskunnallista kehitystä ja kunnioittaa
ympäristöä. Jäsenvaltioiden tulokset, jotka koskevat sosiaalipolitiikan alan direktiivien
saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, ovat sisämarkkinoita koskevia
kokonaistuloksia heikommat. Sosiaalipolitiikkaa koskevien direktiivien keskimääräinen
täytäntöönpanovaje on EU:ssa 5,4 prosenttia, kun vastaava luku kaikkien direktiivien
osalta on 2,0 prosenttia. Olisi huomattava, että monet viime aikoina annetuista
direktiiveistä ovat edelleen saattamatta osaksi kansallista lainsäädäntöä4. Suomi ja
Espanja ansaitsevat tunnustuksen siitä, sillä ne ovat panneet täytäntöön kaikki direktiivit.
Sitä vastoin Itävallan ja Belgian vajeet ovat edelleen kymmenen prosentin luokkaa.

Kuvio 8: Sosiaalipolitiikkaa koskevien direktiivien täytäntöönpanovaje on
huomattavasti kokonaisvajetta suurempi

Huom.: Sosiaalipolitiikkaa koskevat direktiivit, joita ei vielä ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä,
prosentteina kaikista sosiaalipolitiikkaa koskevista direktiiveistä, jotka on pantava täytäntöön 15.
lokakuuta 2001 mennessä.

Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikassa on sosiaalipolitiikan tapaan otettava huomioon
sisämarkkinaulottuvuus. Jotta Euroopan unionin myönteinen kehitys voitaisiin turvata
pitkällä aikavälillä, tarvitaan yhtenäistä lähestymistapaa, joka mahdollistaa kestävän
kehityksen sosiaali- ympäristö- ja talouspolitiikan aloilla. Tämä myönteinen kehitys
riippuu ratkaisevasti Göteborgin Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2001 EU:lle

                                                                
4 Niillä sosiaalipolitiikan alan direktiiveillä, joiden täytäntöönpanon määräaika umpeutui yli kaksi vuotta

sitten, täytäntöönpanovaje on 1,4 prosenttia.
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vahvistaman kestävän kehityksen strategian täytäntöönpanosta. Tässä strategiassa on
otettu huomioon, että tehokas ympäristönsuojelu, joka ulottuu pitkälle kansallisten
rajojen ulkopuolelle, voidaan saavuttaa vain moitteettomasti toimivien sisämarkkinoiden
ja yhdenmukaisten ympäristösääntöjen avulla.

Ympäristödirektiivien keskimääräinen täytäntöönpanovaje on tällä hetkellä 6,2 prosenttia
eli vain hiukan pienempi kuin toukokuun tulostaulussa ilmoitettu 7,1 prosenttia. Vain
Itävalta on saavuttanut merkittäviä tuloksia vähentämällä ympäristödirektiivien
täytäntöönpanovajettaan 75 prosenttia. Samalla jaksolla Suomi pienensi vajeensa nollaan.

Tätä taustaa vasten tarkasteltuna on hälyttävää, että sekä sosiaali- että ympäristöpolitiikan
alalla on huomattavia täytäntöönpanoviiveitä. Uskottavan eurooppalaisen kestävän
kehityksen strategian perusedellytyksenä on, että jäsenvaltiot tekevät sen, mihin ne
toimenpiteet hyväksyessään ovat sitoutuneet.

Kuvio 9: Ympäristödirektiivien täytäntöönpanossa ei ole edistytty

Huom.: Ympäristödirektiivit, joita ei vielä ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, prosentteina
kaikista niistä ympäristödirektiiveistä, jotka oli pantava täytäntöön 30. huhtikuuta ja 15. lokakuuta
2001 mennessä.
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C. Rikkomisesta johtuvat menettelyt

Sen lisäksi, että yhteisesti sovitut yhteisön säännöt on saatettava osaksi kansallista
lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa, niitä on myös sovellettava tehokkaasti. Tästä on
kehittymässä yhä suurempi haaste, johon olisi kiinnitettävä entistä enemmän huomiota
poliittisella tasolla. Monet kansalaiset ja yritykset pitävät tehotonta täytäntöönpanoa ja
täytäntöönpanon epäyhtenäistä valvontaa vakavana ongelmana, koska se usein estää niitä
käyttämästä yhteisön lainsäädännön mukaisia oikeuksiaan. Yhteisössä, jossa
oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus ovat tärkeitä arvoja, jäsenvaltioiden on pyrittävä
noudattamaan sääntöjä, sillä niiden rikkomisella on usein suhteettoman suuri vaikutus
muiden jäsenvaltioiden yrityksiin ja kansalaisiin, ja se vääristää lisäksi kilpailua sekä
heikentää keskinäistä luottamusta.

Komissio pyrkii aktiivisesti estämään sisämarkkinasääntöjen rikkomisen

Komissio on aktiivisesti pyrkinyt korjaamaan nämä puutteet etenkin käyttämällä
rikkomista koskevaa virallista menettelyä niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät täytä
velvoitteitaan. Vuoden 2001 elokuun lopussa komissiolla oli käsiteltävänään 1 477
tapausta, jotka koskivat sisämarkkinalainsäädännön väitettyä rikkomista5.

Kuvio 10: Komission käsiteltävänä on lähes 1 500 sisämarkkinalainsäädännön
rikkomistapausta

Huom.: Käsiteltävänä olevat rikkomistapaukset 31. elokuuta 2001.

                                                                
5 Kaikki rikkomistapauksia koskevat tulostaulun tilastot koskevat sisämarkkinalainsäädännön

noudattamatta jättämistä tai sen virheellistä soveltamista. Ne eivät sisällä tapauksia, joissa säännöksiä ei
ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä määräajassa (ja joissa rikkomista koskeva menettely
aloitetaan ilman eri toimenpiteitä). Näitä tapauksia käsiteltiin edeltävässä jaksossa.
Sisämarkkinatapausten määritelmä on sama kuin jaksossa, jossa tarkastellaan säännösten saattamista
osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ne kattavat sellaisten direktiivien säännösten rikkomisen, joiden
oikeusperustana ovat sisämarkkinat, ja perustamissopimuksen sisämarkkinamääräysten rikkomisen.
Aikaisemmissa tulostauluissa julkaistut rikkomista koskevat tilastot eivät ole suoraan vertailukelpoisia
tässä esitettyjen tilastojen kanssa, koska perustana olevat määritelmät ovat jokin verran muuttuneet.
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Suurin osa tapauksista (58 prosenttia) tuli komission tietoon kansalaisten ja yritysten
tekemien kantelujen kautta. Tapauksista lähes 30 prosenttia koskee Ranskaa ja Italiaa,
mikä oli tilanne myös edellisessä tulostaulussa.

Jäsenvaltioiden välillä on huomattavia eroja siinä, miten ne suhtautuvat
rikkomistapauksiin. Jokainen tapaus, jossa yhteisön lainsäädäntöä rikotaan, on liikaa.
Yhdistynyt kuningaskunta on kuitenkin osoittanut, että myös suuren jäsenvaltion on
täysin mahdollista pitää rikkomistapausten määrä vähäisenä. Toisaalta rikkomistapausten
määrä on suhteettoman suuri joillakin pienistä jäsenvaltioista. Irlantia, Belgiaa ja
Kreikkaa koskevien rikkomistapausten määrä on kaksinkertainen Alankomaita koskevien
rikkomistapausten määrään verrattuna, ja kullakin näistä maista rikkomistapausten määrä
puolestaan on suurempi kuin pohjoisia jäsenvaltioita koskevien tapausten yhteenlaskettu
määrä.

Kun tarkastellaan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi viimeksi kuluneiden viiden
vuoden aikana saatettujen tapausten määrää, tilanne on odotetusti suurelta osin edellä
kuvatun kaltainen (kuvio 11). Eniten tuomioistuinkäsittelyjä on aloitettu Ranskaa ja
Italiaa vastaan, ja kolmasosa tapauksista koskee näitä kahta maata. Pohjoisia
jäsenvaltioita koskevien tapausten määrä on tässäkin tapauksessa pienin. Belgiaa ja
Kreikkaa koskevien tapausten määrä on lähes kolminkertainen Yhdistynyttä
kuningaskuntaa ja Alankomaita koskevien tapausten määrään verrattuna ja noin
kymmenkertainen Tanskaa ja Ruotsia koskevien tapausten määrään verrattuna.

Kuvio 11: Tuomioistuinkäsittelyjä on vuosina 1995–2001 aloitettu eniten
Ranskaa ja Italiaa vastaan

Huom.: Yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisesti
saatettujen rikkomistapausten määrä 1.1.1995–31.8.2001.
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Rikkomisesta johtuva menettely kestää yleensä kauan

Kun komissio aloittaa rikkomisesta johtuvan virallisen menettelyn lähettämällä
jäsenvaltiolle perustellun lausunnon, saattaa kulua pitkä aika, ennen kuin tapaus on
ratkaistu ja este tehokkaasti poistettu. Aloitetun menettelyn päätökseen saattaminen
saattaa siis kestää useita vuosia, kuten kuviosta 12 käy ilmi.

Kuvio 12: Useimpien rikkomistapausten ratkaiseminen kestää yli kaksi vuotta

Huom.: Vuosina ilmoitettu aika, joka kuluu rikkomis esta johtuvan virallisen menettelyn aloittamisesta sen
päättämiseen, kun tarkastellaan kaikkia, vuosina 2000 ja 2001 ratkaistuja sisämarkkinalain-
säädännön rikkomistapauksia (405).

Jos tapaus päätyy tuomioistuimeen, sen ratkaiseminen saattaa kestää jopa viisi vuotta6.
Vaikka tuomioistuin ratkaisisi asian komission hyväksi, kuten se yhdeksässä tapauksessa
kymmenestä tekee, jäsenvaltiot viivyttelevät joskus tuomion noudattamisessa niin, että
komission on käynnistettävä uusi oikeudellinen menettely (kuvio 13)7. Tuomioistuin voi
määrätä päiväsakkoa tapauksissa, joissa jäsenvaltio ei noudata sen tuomiota, ja se on jo
kerran tehnyt tämän eräässä Kreikkaa koskevassa tapauksessa8. Jäsenvaltiot saattavat
joskus myös viivytellä tarkoituksella ja poistaa esteet vasta vähän ennen kuin
tuomioistuin on valmis sakon määräämiseen. Tällaisissa tapauksissa oikeusjärjestystä
koetellaan vakavalla tavalla.

Tällä hetkellä käynnissä on 27 sellaista tapausta, joissa jäsenvaltiot eivät vielä ole
toteuttaneet tarvittavia toimia tuomion noudattamiseksi sen jälkeen, kun tuomioistuin on
todennut jäsenvaltion rikkoneen yhteisön lainsäädäntöä. Etenkin Belgia ja Ranska ovat
hitaita tuomioistuimen tuomioiden noudattamisessa, kun taas Yhdistynyttä
kuningaskuntaa, Alankomaita, Ruotsia, Tanskaa, Suomea ja Itävaltaa vastaan ei ole
käynnistetty vastaavia menettelyjä. Olisi huomattava, että näiden rikkomistapausten
keskimääräinen käsittelyaika on yhdeksän vuotta perustellun lausunnon lähettämisestä.
                                                                
6 Katso tulostaulu 8, s. 11, kuvio 12.

7 Nämä ovat EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisia menettelyjä. Huomioon on otettu vain
sisämarkkinoita koskevat tapaukset (katso alaviite 5).

8 Kreikalle määrättiin yhteensä 5,4 miljoonan euron sakko ympäristönsuojelusäännösten rikkomisesta.
Virallinen menettely aloitettiin vuonna 1988 ja Kreikka korjasi tilanteen keväällä 2001.
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Kuvio 13: Jäsenvaltioista Belgia jättää useimmin noudattamatta tuomioistuimen
tuomioita

Huom.: Niiden käsiteltävinä olevien tapausten määrä 31. elokuuta 2001, joissa komissio on aloittanut
tuomioistuimen tuomion noudattamatta jättämistä koskevan menettelyn EY:n
perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisesti. Huomioon on otettu vain
sisämarkkinalainsäädännön noudattamatta jättämistä ja virheellistä soveltamista koskevat tapaukset
(ks. alaviite 5).

Rikkomistapausten määrän vähentäminen

Oikeudelliset menettelyt ovat tärkeitä, ja ne ovat usein ainoa keino pitkään olemassa
olleiden oikeudellisten esteiden poistamiseksi. Oikeudellinen ratkaisu saattaa kuitenkin
tulla liian myöhään sellaisen yksilön tai yrityksen kannalta, jolla on perusteltua aihetta
valituksen tekemiseen. Tämä ei millään tavoin lisää kansalaisten luottamusta
sisämarkkinoihin. Komissio jatkaa tehokkaita toimiaan perusteettomien esteiden
poistamiseksi, mutta tilannetta ei voida korjata ilman, että jäsenvaltiot pyrkivät entistä
määrätietoisemmin ehkäisemään rikkomistapaukset. Komissio kehottaa kaikkia
jäsenvaltioita aloittamaan siitä, että ne vähentävät rikkomistapausten määrää vähintään
10 prosenttia seuraavan tulostaulun julkaisemiseen (eli vuoden 2002 kevääseen)
mennessä.
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Tämä tavoite voidaan saavuttaa ainoastaan ratkaisemalla mahdollisimman suuri osa
käsiteltävinä olevista tapauksista mahdollisimman nopeasti ja estämällä uusien tapausten
ilmeneminen. Kun tarkastellaan käsiteltävinä olevia tapauksia, jäsenvaltioiden tulokset
ovat edelliseen tulostauluun verrattuna heikentyneet. Aikaisessa vaiheessa ratkaistujen
tapausten määrä on vähentynyt kaikilla jäsenvaltioilla (kuvio 14) lukuun ottamatta
Alankomaita ja Luxemburgia, joiden jo alkuaan heikot tulokset ovat jonkin verran
parantuneet. Tapauksista, joiden käsittely aloitettiin vuosina 1999 ja 2000, oli vuoden
2001 elokuuhun mennessä saatu ratkaistua vain 30 prosenttia, kun vastaava osuus
edellisen tulostaulun kattamalla jaksolla oli 37 prosenttia.

Kuvio 14: Rikkomistapauksista alle kolmannes ratkaistaan aikaisessa vaiheessa

Huom.: Elokuun 31. päivään 2001 mennessä päätettyjen tapausten lukumäärä prosentteina niiden
tapausten määrästä, joiden käsittely aloitettiin vuosina 1999 ja 2000.

"…Komissio kehottaa kaikkia jäsenvaltioita vähentämään rikkomistapausten määrää
vähintään 10 prosenttia seuraavan tulostaulun julkaisemiseen (eli vuoden 2002
kevääseen) mennessä."
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D. Eurooppalainen standardointi

Yksityissektorin standardointielimet (CEN, CENELEC ja ETSI9) ovat yleisesti ottaen
saavuttaneet merkittäviä tuloksia ja tuottaneet lukuisia standardeja vastatakseen nopeasti
kasvaneeseen kysyntään markkinoilla sekä uuteen lähestymistapaan perustuvan yhteisön
lainsäädännön tarpeisiin10. Yli 80 prosenttia standardeista tuotetaan nykyään
eurooppalaisella tai kansainvälisellä tasolla, kun kansallisella tasolla tuotettujen
standardien osuus vielä 15 vuotta sitten, ennen uuden lähestymistavan käyttöönottoa, oli
80 prosenttia. Eurooppalainen standardointi on siis välttämätön keino, kun pyritään
poistamaan esteet niiden yritysten toiminnalta, jotka haluavat myydä tuotteitaan
kaikkialla unionissa11.

Kuvio 15: CEN:n standardeista on yhä vahvistamatta yli 50 prosenttia, kun taas
ETSI ja CENELEC ovat edistyneet työohjelmissaan hyvin

Huom.: Tilanne 30. syyskuuta 2001.

CEN:n on nopeutettava työtään

CEN on yhdenmukaistettuihin standardeihin liittyvässä työssä huomattavasti muista
standardointielimistä jäljessä, sillä se on saanut valmiiksi vasta puolet tehtävänä olevasta
työstä. Se tarvitsee lisäksi keskimäärin huomattavasti pidemmän ajan standardin
tuottamiseen. Keskimääräinen aika, jonka CEN nykyään tarvitsee eurooppalaisen
standardin laatimista ja sen edellyttämän yhteisymmärryksen saavuttamista varten, on

                                                                
9 Euroopan standardointikomitea (CEN), Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea (CENELEC),

Euroopan telealan standardointilaitos (ETSI). Lisätietoja uuden lähestymistavan mukaisesta
standardoinnista on osoitteessa http://www.NewApproach.org

10 Noin 15 prosenttia kaikista standardeista on yhdenmukaistettuja standardeja, jotka tuotetaan komission
toimeksiannosta.

11 Lisätietoja eurooppalaisesta standardoinnista on äskettäin valmistuneessa komission kertomuksessa
(KOM (2001) 527).
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pidentynyt huomattavasti vuosien 1995 ja 2001 välisellä jaksolla: 4,5 vuodesta
kahdeksaan vuoteen12.

Näihin pitkiin viiveisiin on luonnollisesti syynsä. Ensinnäkin CEN:n työmäärä on
huomattavasti suurempi kuin muilla standardointielimillä. Tällä hetkellä valmisteilla on
1005 standardia useilta eri aloilta, ja työ vaatii runsaasti investointeja resursseihin ja
komiteatyöskentelyyn. Valmisteilla on tällä hetkellä lisäksi keskimääräistä vaativampia
standardeja, joiden osalta yksimielisyyden saavuttaminen on tavanomaista vaikeampaa.
Standardin laatiminen on yleisesti ottaen aikaa vievä prosessi, jossa on usein pyrittävä
löytämään tasapaino tavoitellun hyväksynnän laajuuden ja kaikkien sidosryhmien
kuulemiseen käytetyn ajan välillä. CEN ei kuitenkaan ole tyytyväinen näihin pitkiin
viiveisiin, ja se on jo toteuttanut toimenpiteitä ratkaistakseen rajallisiin
toimintamahdollisuuksiinsa ja pitkiin valmisteluaikoihin liittyvät ongelmat.

Ongelma voidaan osittain ratkaista sillä, että Euroopan teollisuus asettaa standardoinnin
entistä tärkeämpään asemaan ja tarjoaa standardointielinten käyttöön riittävän määrän
asiantuntijoita. CEN:n pyrkimykset alkavat todennäköisesti tuottaa tuloksia ensi vuodesta
alkaen. CENELEC ei pystynyt antamaan tarkkoja tilastotietoja standardin
vahvistamiseen kuluvasta ajasta, mutta uuden yhdenmukaistetun standardin
hyväksymiseen tarvitaan käytettävissä olevien arvioiden mukaan 3–4 vuotta. Tämä on
kuitenkin melko pitkä aika ETSI:n tarvitsemaan aikaan verrattuna. ETSI:n
työmenetelmät näyttäisivät soveltuvan keskimääräistä paremmin nopeasti kehittyvän
tietoliikennealan tarpeisiin. Lisäksi ETSI tarvitsee vähemmän aikaa ja resursseja
yhdenmukaistettujen standardien vahvistamista varten, sillä nämä muodostavat vain
pienen osan sen työohjelmasta.

Tilanne on edelleen vaikea rakentamisen ja koneenrakennuksen aloilla

Poliittinen painostus voi helpottaa tilannetta. Sisämarkkinastrategiaa koskevassa vuoden
2001 katsauksessa on pyritty kiinnittämään päättäjien huomio näihin haastaviin
ongelmiin korostamalla sisämarkkinoiden perustekijöiden parantamisen tärkeyttä. Näihin
perustekijöihin kuuluu olennaisena tekijänä standardointi. Toukokuussa 2001
kokoontunut sisämarkkinaneuvosto pyysi erityisesti tehostamaan toimia, joilla pyritään
nopeuttamaan yhdenmukaistettujen standardien tuottamista etenkin rakentamisen ja
koneenrakennuksen aloilla13.

Kone- ja rakennustuotedirektiivien kattamien alojen kaltaisilla laajoilla osa-alueilla
standardeilla on lainsäädäntöä vastaava tehtävä. Tämä merkitsee sitä, että standardin
viivästyessä sisämarkkinat jäävät kyseisen tuotteen osalta epäyhtenäisiksi.
Sisämarkkinastrategiaa koskevassa vuoden 2001 katsauksessa on pyritty parantamaan
tilannetta asettamalla tavoitteeksi vähintään 120 rakennustuotestandardin vahvistaminen
vuoden 2001 loppuun mennessä. Vaikka ensimmäiset tämän osa-alueen standardit
vahvistettiin tänä vuonna, tähän mennessä hyväksyttyjen standardien määrä (vain 48

                                                                
12 Luvut perustuvat CEN:n omiin tilastoihin. Kun CEN saa toimeksiannon komissiolta, se asettaa

hankkeet tärkeysjärjestykseen yksilöimällä ne standardit, joiden tuottaminen olisi aloitettava
viipymättä. Kun CEN on saanut vahvistettua nämä standardit, se aloittaa jäljellä olevien standardien
tuottamisen, jossa edetään vaiheittain. CEN on kuitenkin ottanut arviota muodostaessaan
viitepäivämääräksi komission toimeksiannon päivämäärän. Olisi lisäksi huomattava, että toimeksiannon
vastaanottamispäivämäärästä alkaen kansallisten standardien hyväksyminen kyseiseltä osa-alueelta ei
enää ole mahdollista (toimenpidekielto).

13 Katso lehdistötiedote 205 9120/01 Euroopan unionin neuvoston kotisivulla: http://ue.eu.int
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kappaletta) ei ole riittävä. Rakennustuotteiden todellisten sisämarkkinoiden luomiseksi
tarvitaan noin 600 yhdenmukaistettua standardia.

Eurooppalaisten standardien laadinnan on seurattava tekniikan kehitystä, eikä se saa
muodostua esteeksi edistyksen saavuttamiselle.

Kuvio 16: Rakennustuotteita varten tarvittavista yhdenmukaistetuista
standardeista on vahvistettu vasta alle 10 prosenttia

Huom.: Tilanne 30. syyskuuta 2001.
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2. SISÄMARKKINOIDEN TEHOKKUUDEN PARANTAMINEN

A. Sisämarkkinastrategia14 ja sisämarkkinaindeksi

Sisämarkkinastrategia on avainasemassa, kun pyritään saavuttamaan Lissabonissa
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston asettama tavoite, jonka mukaan EU:n taloudesta on
tarkoitus tehdä maailman kilpailukykyisin talous. Yhdysvaltojen viimeaikaisten
tapahtumien ja EU:n talouskehityksen hidastumisen vuoksi on entistäkin tärkeämpää, että
rakenneuudistuksen toteuttamista jatketaan ja että määrätietoinen poliittinen
sitoutuminen Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi tarvittaviin ensisijaisiin toimiin
säilytetään.

Kuvio 17: Voidaan olettaa, että suurin osa vuoden 2001 loppuun mennessä
toteutettavista ensisijaisista toimista saadaan päätökseen ajoissa

Huom.:  Strategiset tavoitteet: Markkinoiden tehokkuuden parantaminen. Liiketoimintaympäristön
parantaminen. Kansalaisten elämänlaadun parantaminen. Sisämarkkinoiden saavutusten
hyödyntäminen ulkoisessa toiminnassa.

Vaikka on vielä aikaista tehdä lopullisia johtopäätöksiä siitä, miten Euroopan unioni
pystyy toteuttamaan tavoitellut toimet kaikilla osa-alueilla tämän vuoden loppuun
mennessä, näyttää siltä, että noin 63 prosenttia näistä toimista saadaan toteutettua. Tämä
olisi hieman suurempi osuus kuin viime vuonna, mutta pyrkimyksiä olisi tästä huolimatta
jatkettava yhtä määrätietoisesti kuin ennen.

                                                                
14 Lisätietoja sisämarkkinastrategiasta on saatavilla osoitteessa

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm
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Esimerkkejä saavutetuista tuloksista
• Postipalveluja koskeva poliittinen sopimus – postin painorajojen entistä laajempi vapauttaminen

• Rahoituspalvelujen etämyyntiä koskeva poliittinen sopimus osana rahoituspalvelujen
toimintasuunnitelmaa

• Kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevan komission ehdotuksen hyväksyminen kahdeksan
kuukautta etuajassa

• Sopimus yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevista ehdotuksista, joilla uudistetaan lentoliikenteen
valvontaa

• Lentoliikenteen harjoittajien toimintaa valvovan Euroopan lentoturvallisuusviraston perustaminen

• Rautateiden kansallisen tavaraliikenteen vapauttamista ja kansainvälisten matkustajapalvelujen
kehittämistä koskeva komission ehdotus

• Tuomioistuinten ulkopuolisten elinten eurooppalainen verkko (EEJ-verkko) aloittaa toimintansa
kuluttajakiistojen ratkaisemiseksi tuomioistuinten ulkopuolella 15

• FIN-Net, joka on rahoituspalveluja koskevia riita-asioita tuomioistuinten ulkopuolella ratkaiseva
verkosto, aloitti toimintansa helmikuussa 2001

• Komission ehdotus ympäristövahinkojen ehkäisemisestä/korjaamisesta

• Euroopan elintarvikeviranomaisen perustaminen – kuluttajien luottamuksen kannalta ratkaisevan
tärkeä toimi

• Ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat komission ehdotukset, joihin sisältyy myös
markkinoille saattamista koskevan luvan myöntämismenettelyn yksinkertaistaminen

• Komission ehdotus, jolla helpotetaan EU:n kansalaisten siirtymistä toiseen jäsenvaltioon ja oleskelua
toisessa jäsenvaltiossa

Edellä esitetty 63 prosentin arvio perustuu kuitenkin siihen optimistiseen oletukseen, että
neuvosto saavuttaa vuoden loppuun mennessä poliittisen yhteisymmärryksen tietyistä
vaikeista kysymyksistä, kuten yhteisöpatentista ja julkisia hankintoja koskevista
ehdotuksista (ainakin osittain), joiden käsittelyssä myös Euroopan parlamentilla on
tärkeä asema.

Osa-alueet, joista mahdollisesti päästään sopimukseen vuoden loppuun mennessä
• Julkisia hankintoja koskevat ehdotukset – toiveena on saavuttaa poliittinen sopimus julkista sektoria

sekä yleishyödyllisiä laitoksia koskevista ehdotuksista

• Yhteisöpatentti on nyt saavutettavissa – parantaa oikeusvarmuutta ja pienentää kustannuksia, pk-
yritysten kannalta hyvä ratkaisu

• Uudet televiestintää koskevat ehdotukset lisäävät kilpailua ja parantavat kuluttajien suojaa

Vaikka tiettyjä tärkeitä tavoitteita on saavutettu, jotkin ensisijaiset tavoitteet ovat jääneet
saavuttamatta tai niiden toteutuminen on viivästynyt. Sisämarkkinoiden tuoma lisäarvo
perustuu siihen, että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Monet ehdotetuista
toimista tukevat toisiaan, sillä ne saavat aikaan monia samanaikaisia muutoksia. Jos
strategian toimista kuitenkin toteutetaan vain hieman yli 60 prosenttia, tämä
kerrannaisvaikutus toteutuu vain osittain.

                                                                
15 Komission on lisäksi tarkoitus laatia tiedonanto tehokkaasta ongelmanratkaisusta sisämarkkinoilla.

Järjestelmän on tarkoitus käsitellä ongelmia, joita kansalaisilla ja yrityksillä on hallintoviranomaisten
kanssa. Jäsenvaltioista muodostetaan sähköinen nk. SOLVIT-verkko, jonka tarkoituksena on ratkaista
ongelmat entistä nopeammin ja tehokkaammin. Lisätietoja:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/solvit/index.htm
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Pettymykset
• Yritysostotarjouksia koskeva direktiivi – 12 vuoden työ on asetettu kyseenalaiseksi ja laajemmat

euroopanlaajuiset edut ovat jääneet saamatta

• Sähkö- ja kaasumarkkinoiden laajempi vapauttaminen viivästynyt

• Direktiivi arvonlisäveron käsittelystä sähköisen kaupan yhteydessä viivästynyt - yhtäläisten
toimintaolosuhteiden tarve

• Bioteknologisten keksintöjen oikeudellista suojaa koskevaa direktiiviä ei ole kaikissa jäsenvaltioissa
saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä – oikeusvarmuuden ja innovaatiotoiminnan mahdollisesti
mukanaan tuomien etujen menettäminen

• Komission ehdotus palveluja koskevaksi strategiaksi viivästynyt aikataulusta

• Komission ehdotukset tutkintotodistusten tunnustamisjärjestelmän parantamiseksi viivästyneet

Vuonna 2001 saavutettuja tuloksia tarkastellaan yksityiskohtaisesti raportissa, joka
valmistuu maalis/huhtikuussa 2002 samaan aikaan sisämarkkinastrategiaa koskevan
komission vuoden 2002 katsauksen kanssa.

Sisämarkkinaindeksi

Sisämarkkinastrategian perimmäisenä tavoitteena on tarjota konkreettisia etuja
kansalaisille ja yrityksille. Näitä etuja on runsaasti, ja ne ovat hyvin erityyppisiä: parempi
tulotaso, parempi sosiaalinen yhteenkuuluvuus, alhaisempi hintataso, paremmat
mahdollisuudet ulkomailla työskentelyyn ja asumiseen, puhtaampi ympäristö,
pääomarahoituksen parempi saatavuus jne. Sisämarkkinaindeksillä mitataan, tarjoavatko
sisämarkkinat todellisuudessa nämä konkreettiset edut ja saavutetaanko niillä tavoitellut
tulokset.

On selvää, että todelliset sisämarkkinat ovat liian moninainen kokonaisuus, jotta ne
voitaisiin tiivistää yhdeksi kaiken kattavaksi luvuksi, mutta indeksin avulla voidaan tästä
huolimatta tarjota poliittisille päättäjille ja sisämarkkinoilla toimiville tietoja kehityksen
suunnasta. Se vastaa monella tavoin tarkoitukseltaan osakemarkkinaindeksiä, kuten
FTSE 100 -indeksiä, joka tiivistää rahoitusmarkkinoiden muodostaman monimutkaisen
järjestelmän yhdeksi luvuksi, jonka kehitystä on helppo seurata.

Tulosten mittaaminen on haastava tehtävä. Yksi suurimmista ongelmista liittyy
jäsenvaltioita koskevien tietojen laatuun ja saatavuuteen. Saatavilla olevat tiedot
vastaavat huonosti poliittisten päättäjien tarvitsemia tietoja. Eurostat ja kansalliset
tilastolaitokset ovat käynnistäneet kunnianhimoisen ohjelman parantaakseen EU:n
tilastoja, ja ohjelmasta odotetaan saatavan hyviä tuloksia seuraavien vuosien aikana.

Koska indeksin tarkoituksena on mitata sisämarkkinastrategian toteuttamisen
edistymistä, komissio olisi halunnut ottaa käyttöön parempilaatuisia muuttujia, joilla olisi
mitattu esimerkiksi julkisten hankintojen markkinoiden todellista avoimuutta,
rahoituspalvelujen kustannuksia, sähköisen kaupan kasvua ja patenttien rekisteröintiä,
mutta tähän tarvittavat tiedot ovat joko puutteellisia tai niitä ei ole saatavilla.
Luotettavien tietojen puuttuminen saa helposti aikaan sen, että tyydytään pelkkiin
prosessia kuvaaviin muuttujiin, kuten annettujen tai täytäntöönpantujen direktiivien tai
rikkomistapausten määrään. Koska sisämarkkinaindeksillä on tarkoitus mitata tuotosta
eikä panoksia, edellä mainittu vaihtoehto on määrätietoisesti sivuutettu. Indeksi perustuu
ajatukseen, jonka mukaan osittainenkin mittaaminen on parempi vaihtoehto kuin
mittaamatta jättäminen. Indeksi sekä sen perustana olevat muuttujat analysoidaan ja
tarkistetaan lähitulevaisuudessa, kun tietojen laatu paranee ja niiden määrä lisääntyy.
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Kuvio 18: Sisämarkkinaindeksi

Tuloksena olevassa sisämarkkinaindeksissä on yhdistetty 20 muuttujaa käyttämällä
pääkomponenttianalyysiksi (Principal Components Analysis) kutsuttua tilastollista
menetelmää, jolla voidaan ottaa huomioon kunkin muuttujan paino lopullisessa
tuloksessa. Näitä muuttujia ovat muun muassa tulojen kasvu asukasta kohti,
pitkäaikaistyöttömyys, hintahajonta, EU:n sisäkaupan kasvu, yleishyödyllisten palvelujen
hinnat, riskipääoman saatavuus, energiaintensiteetti ja kasvihuonekaasupäästöt16.

Kun vuoden 1996 indeksin arvoksi annetaan 100, vuoden 2000 sisämarkkinaindeksin
arvo on 105,1. Vaikka indeksin kehitystä on paras tarkastella pitkällä aikavälillä, voidaan
todeta, että useat muuttujat ovat painaneet indeksin arvoa alaspäin vuosien 1996 ja 2000
välisellä jaksolla. Indeksin arvo olisi ollut suurempi ilman postimaksujen korotuksia,
kasvihuonekaasupäästöjen suurta määrää ja EU:n pankkijärjestelmän puutteita.

Myönteistä sen sijaan on, että asukasta kohti lasketut tulot ovat kasvaneet melko paljon,
työvoiman liikkuvuus on jonkin verran lisääntynyt, pitkäaikaistyöttömien määrä
vähentynyt ja valtiontukien määrä pienentynyt, mikä on kasvattanut indeksilukua.
Myönteistä on myös televiestintäkustannusten pieneneminen. Euroopan kansalaiset
maksavat nyt samasta palvelusta keskimäärin 16 prosenttia vähemmän kuin vuonna
199617. Tämä myönteinen kehitys johtuu suureksi osaksi markkinoiden avautumisesta
kilpailulle sekä televiestintätekniikan kustannusten pienenemisestä.

"Kun vuoden 1996 indeksin arvoksi annetaan 100, vuoden 2000 sisämarkkinaindeksin
arvo on 105,1."

                                                                
16 Täydellinen luettelo indeksiin sisältyvistä muuttujista sekä lisätietoja tilastomenetelmästä on liitteessä.
17 Lähde: Teligen-tutkimukset, joiden toimeksiantajana on Euroopan komissio, tietoyhteiskunnan

pääosasto. Vuotta 2001 koskevat tiedot ovat ennakkotietoja, ja ne julkaistaan seitsemännessä raportissa
televiestinnän sääntelypaketin täytäntöönpanosta joulukuussa 2001. Kansallisten tuotekorien hinnat on
painotettu väestöosuudella EU:n keskiarvon saamiseksi. Kotitalousasiakkaiden hinnat sisältävät alv:n,
yritysasiakkaiden hinnat eivät sisällä alv:a.
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Kuvio 19: Puhelujen hinnat laskevat Euroopassa

Huom.: Kotimaan puheluista muodostetun vuosikohtaisen tuotekorin hinnat euroina (sisältää
liittymämaksut jne.). Kotitalouksien ja yritysten tuotekorit poikkeavat toisistaan huomattavasti,
joten tulokseksi saadut yleishintatasot eivät ole vertailukelpoisia keskenään.

Yrityksiltä veloitettavat hinnat ovat laskeneet enemmän kuin kotitalouksilta veloitettavat
hinnat. Tämä johtuu pääosin siitä, että kotitalouksilla liittymämaksun ja
paikallispuheluiden osuudet tuotekorissa ovat suuremmat kuin yrityksillä. Ennen
sääntelyn purkamista näitä kustannuseriä tasoitettiin suuremmilla kaukopuhelumaksuilla.
Viime vuosina paikallispuhelumaksut ja liittymämaksut ovat jopa toisinaan nousseet
huolimatta yleisestä hintojen laskusta. Sääntelyn purkaminen on siis myös aiheuttanut
sen, että asiakkailta veloitettavat maksut ovat nyt lähempänä palvelun tarjoamisen
todellisia kustannuksia.

"Euroopan kansalaiset maksavat nyt samasta palvelusta keskimäärin 16 prosenttia
vähemmän kuin vuonna 1996."
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B. Rahoituspalvelujen toimintasuunnitelma 18 ja euron
käyttöönotto

Yhdysvalloissa sattuneiden järkyttävien tapahtumien vaikutukset rahoitusalaan
osoittavat, että Euroopan rahoituspalvelumarkkinoiden yhdentyminen on nyt tärkeämpää
kuin koskaan, sillä yhdentymisellä voidaan edistää kasvua ja työllisyyttä, suojata
markkinoita heilahteluilta ja tukea vakaata taloutta. Rahoituspalvelujen
toimintasuunnitelma sisältää toimenpiteitä, joilla vastataan näihin haasteisiin ja jotka
koskevat muun muassa rahoitusmarkkinoiden vakautta ja valvontaa sekä terrorismin
rahoittamisen torjuntaa.

Euroseteleiden ja -kolikoiden käyttöönotto on viimeinen vaihe hankkeessa, jonka
tuloksena 12 jäsenvaltion kansalaiset siirtyvät rahaliittoon myös käytännössä. Eurosta
saadaan kuitenkin täysimittainen hyöty vain, jos talous- ja rahaliittoa täydennetään
yhtenäisillä rahoitusmarkkinoilla. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että kansalaisten on
voitava suorittaa rajatylittäviä maksuja yhtä helposti ja edullisesti kuin kotimaan
maksuja, sillä muutoin on vaarana, ettei euro saavuta yleisön hyväksyntää.
Rajatylittävien euromääräisten maksujen suorittaminen on tällä hetkellä huomattavasti
kalliimpaa kuin kotimaan maksujen. Komissio esitti tämän vuoksi viime heinäkuussa
asetusehdotuksen, jolla on tarkoitus saada rajatylittävistä euromääräisistä siirroista
veloitettavat pankkien kulut kotimaan maksuista veloitettavien kulujen tasolle. Lisäksi
petostentorjunnan toimintasuunnitelmalla parannetaan EU:n sisämarkkinoiden
tehokkuutta, lisätään yleisön luottamusta rajatylittäviin maksujärjestelmiin ja tuetaan
sähköisen kaupan myönteistä kehitystä.

"...yhdentyminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan, sillä yhdentymisellä voidaan edistää
kasvua ja työllisyyttä, suojata markkinoita heilahteluilta ja tukea vakaata taloutta."

Rahoituspalvelujen toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa on saavutettu tärkeitä
edistysaskelia edellisen tulostaulun tilanteeseen verrattuna, mutta tehtävää on vielä
runsaasti. Toimintasuunnitelmaan sisältyvistä toimenpiteistä 23 on saatu kaikilta osin
toteutettua. Näistä seitsemän on lainsäädäntöehdotuksia, jotka neuvosto ja Euroopan
parlamentti ovat jo hyväksyneet tai jotka ne todennäköisesti hyväksyvät pian:

Neuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksymät säädökset
• Säädös eurooppayhtiöstä

• Rahanpesudirektiivi

• Direktiivi pankkien purkamisesta ja selvitystilasta

• Direktiivi vakuutusyritysten purkamisesta

• Direktiivi elektronisesta rahasta

• Neljännen ja seitsemännen yhtiöoikeusdirektiivin muutos

• Vakuutustoimintaa koskevien direktiivien muutos, jolla mahdollistetaan tietojen vaihto kolmansien
maiden kanssa

                                                                
18 Yksityiskohtaiset ja säännöllisesti päivitettävät tiedot kaikista rahoituspalvelujen

toimintasuunnitelmaan sisältyvistä toimenpiteistä ovat saatavana Internetissä. Katso valmisteltavana
oleva rahoituspalvelujen toimintasuunnitelman viides seurantakertomus:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan/index.htm
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Muut 16 toteutettua toimenpidettä koostuvat komission antamista tiedonannoista,
kertomuksista, suosituksista tai päätöksistä. Neuvostossa ja Euroopan parlamentissa on
tällä hetkellä käsiteltävänä 12 säädösehdotusta:

Käsittelyssä olevat komission ehdotukset
• Asetus rajatylittävistä maksuista

• Direktiivi rahoituspalvelujen etämarkkinoinnista (neuvosto saavuttanut poliittisen yhteisymmärryksen)

• Direktiivi yhteissijoitusrahastoista

• Direktiivi vakuutusedustajista

• Asetus kansainvälisistä tilinpäätössuosituksista

• Direktiivi säästöjen verotuksesta

• Direktiivi työeläkerahastoista

• Direktiivi markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö)

• Direktiivi vakuutusyritysten solvenssimarginaalista

• Direktiivi finanssiryhmittymistä

• Direktiivit tarjousesitteistä

• Direktiivi vakuuksista

Komissio valmistelee tämän lisäksi kahdeksaa rahoituspalvelujen toimintasuunnitelmaan
kuuluvaa toimenpidettä. Lisäksi se aikoo ehdottaa yritysostoja koskevaa muutettua
direktiiviä parlamentin hylättyä yllättäen ensimmäisen direktiiviehdotuksen.

Kuvio 20: Rahoituspalvelujen toimintasuunnitelman täytäntöönpano

Huom.: Tilanne 10. lokakuuta 2001.

Tähän mennessä saavutetusta hyvästä edistyksestä ja korkeimman tason poliittisesta
tuesta huolimatta on epävarmuutta siitä, pystyykö EU täyttämään sitoumuksensa ja
toteuttamaan rahoituspalvelujen toimintasuunnitelman vuodeksi 2005 (lopullinen
täytäntöönpano) ja 2003 (arvopaperimarkkinoiden yhdentäminen) asetettuun
määräaikaan mennessä. Komission tehtyä tarvittavat ehdotukset päätöksenteko siirtyy
yhä enemmän neuvostolle ja Euroopan parlamentille.
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3. EU:N SÄÄNTELY-YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVA TUTKIMUS

Lainsäädäntötoiminta muokkaa kansalaisten ja yritysten toimintaympäristöä. Se voi olla
ja usein onkin myönteinen muutoksia aikaansaava voima. Oikeusjärjestys mahdollistaa
yhteiskunnan ja elinkeinoelämän asianmukaisen toiminnan. Se takaa tehokkaan kilpailun
ja suojaa kuluttajia sekä ympäristöä. Se muodostaa taloudellisen menestyksen perustan.

Sääntely aiheuttaa kustannuksia, ja sääntelystä saatavan hyödyn olisi oltava näitä
kustannuksia suurempi. Eurooppalaiset yritykset valittavat kuitenkin yhä useammin siitä,
ettei yhteisön ja jäsenvaltioiden sääntely toimi kaikilta osin hyvin. Ne viittaavat tässä
yhteydessä liian monimutkaiseen ja yksityiskohtaiseen sääntelyn, jonka noudattaminen
vaatii merkittäviä ja pysyviä investointeja. Sääntelyn puutteilla on erityisen suuri
vaikutus pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joilla ei välttämättä ole sääntelyn
noudattamiseen tarvittavia resursseja eikä tarvittavaa asiantuntemusta.

Komissio teki kattavan, riippumattoman tutkimuksen arvioidakseen sitä, millaisena EU:n
yritykset pitävät yhteisössä sovellettavan sääntelyn laatua.19 Tutkimus tehtiin pääosin
syyskuussa 2001, ja se kattoi yhteensä 4 000 yritystä kaikista 15 jäsenvaltiosta.
Tutkimuksessa pyydettiin yli 10 työntekijän yrityksiä, jotka edustivat kaikkia toimialoja,
antamaan arvosana sääntelyn laadusta sekä arvioimaan sen vaikutukset strategioihinsa ja
toimintaansa. Tutkimuksessa ei pyritty erottelemaan kansallista ja yhteisön
lainsäädäntöä, sillä useimmat yritykset eivät tiedä sääntelyn alkuperää ja näiden kahden
välillä on päällekkäisyyttä.

Kuvio 21: Suuri osa saksalaisista ja ranskalaisista yrityksistä on tyytymättömiä
sääntely-ympäristönsä laatuun; tyytyväisimpiä ovat tanskalaiset
yritykset

Huom.: Niiden tutkimukseen osallistuneiden yritysten osuus, jotka katsoivat, että sääntely on
vanhentunutta tai ettei se kovin hyvin vastaa markkinoilla vallitsevia todellisia olosuhteita tai
tekniikan kehitystä.

Suuri osa yrityksistä katsoo, että sääntely niiden kotipaikkavaltiossa on jäljessä
markkinoiden kehityksestä (kuvio 21). Yritykset joutuvat toisin sanoen noudattamaan
vanhentuneita sääntöjä uudistuneessa taloudessa. Nopea kehitys on epäilemättä yksi
suurimmista haasteista hallituksille näiden ajantasaistaessa sääntelyä. Yritysten
näkemykset poikkeavat merkittävästi jäsenvaltion mukaan. Saksalaiset ja ranskalaiset
yritykset ovat tyytymättömimpiä siihen lainsäädäntöön, jota niihin sovelletaan;
irlantilaiset, tanskalaiset ja hollantilaiset yritykset sen sijaan katsovat yleisesti ottaen, että
                                                                
19 EOS Gallup Europe, syyskuu 2001: Euroopan komission sisämarkkinoiden pääosaston toimeksi antama

Single Market Monitor Survey. Lisätietoja:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm
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sääntely on pysynyt paremmin markkinoiden todellisten toimintaedellytysten ja teknisen
kehityksen mukana.

"Suuri osa yrityksistä katsoo, että sääntely niiden kotipaikkavaltiossa on jäljessä
markkinoiden kehityksestä."

Tuotteiden vaatimustenmukaisuus on yritysten kannalta edelleen ongelmallisin sääntelyn
osa-alue. Tämä pätee etenkin suuriin yrityksiin. Kun tuotteen vaatimustenmukaisuutta
koskevasta sääntelystä tulee tekninen este, se vaikuttaa yritystoiminnan perustekijöihin,
eli tuotantoa edeltävään vaiheeseen, varsinaiseen tuotantoon sekä myynti- ja
markkinointipolitiikkaan. Tuotesuunnittelun mukauttaminen, tuotantoprosessin
uudelleenorganisointi sekä tuotteen uudelleen pakkaaminen ja testaaminen aiheuttavat
kustannuksia, joiden suuruus riippuu tuotteesta ja käytetystä tekniikasta.

Monet yritykset mainitsivat myös työehdot ja työskentelyolot osa-alueina, joilla säännöt
ja velvoitteet saattavat olla kohtuuttomia sääntelyn tavoitteisiin nähden. Näiden jälkeen
tulevat veromääräysten soveltaminen ja noudattaminen (sekä välittömän että välillisen
verotuksen osalta).

Kuvio 22: Yritykset pitävät tuotteiden vaatimustenmukaisuutta
ongelmallisimpana sääntelyn osa-alueena

Huom.: Sääntelyn osa-alueet sen mukaan, miten paljon rasitteita kyseinen sääntely yritysten mukaan
aiheuttaa. Asteikossa luku 5 edustaa hyvin suuria rasitteita ja luku 1 merkitsee, ettei rasitteita ole
lainkaan.

On mielenkiintoista, että kolmella eniten rasitteita aiheuttavalla osa-alueella suurimman
osan säädöksistä antavat jäsenvaltiot eikä yhteisö. Tämä vahvistaa muissa viimeaikaisissa
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tutkimuksissa saadut tulokset. Esimerkiksi talous- ja sosiaalikomitean piakkoin
julkaistavaan sääntelyn yksinkertaistamista koskevaan raporttiin20 sisältyvän arvion
mukaan yhteisö vahvistaa vain alle 10 prosenttia niistä säännöistä ja säännöksistä, joita
jäsenvaltioissa sovelletaan yrityksiin.

Kuvio 23: Ensisijaiset yksinkertaistamista edellyttävät osa-alueet jäsenvaltioittain

B Työehdot ja työolot

DK Arvonlisäveromaksut ja -palautukset

D Tuotteiden vaatimustenmukaisuus, sertifiointi tai hyväksyminen

E Tuotteiden vaatimustenmukaisuus, sertifiointi tai hyväksyminen

EL Työehdot ja työolot

F Työehdot ja työolot

FIN Arvonlisäveromaksut ja -palautukset

I Tuotteiden vaatimustenmukaisuus, sertifiointi tai hyväksyminen ja
veromääräykset (alv:a lukuun ottamatta)

IRL Työehdot ja työolot

L Ympäristö

NL Tuotteiden vaatimustenmukaisuus, sertifiointi tai hyväksyminen ja
arvonlisäveromaksut ja -palautukset

A Ympäristö

P Arvonlisäveromaksut ja -palautukset

S Tuotteiden vaatimustenmukaisuus, sertifiointi tai hyväksyminen

UK Tuotteiden vaatimustenmukaisuus, sertifiointi tai hyväksyminen

Huom.: Osa-alue, jolla sääntelyn noudattamisen katsottiin aiheuttavan eniten kustannuksia ja rasitteita.

Huonolaatuinen sääntely vähentää hyvinvointia EU:ssa ilman, että siitä saadaan lainkaan
yhteiskunnallista hyötyä. Se pakottaa yritykset investoimaan suuria rahasummia, jotka ne
voisivat muutoin käyttää tuotantotoiminnan laajentamiseen. Yritykset voisivat
tutkimuksen mukaan säästää keskimäärin 15 prosenttia (tai tanskalaiset ja espanjalaiset
yritykset jopa 22 prosenttia) sääntelyn noudattamisen aiheuttamista
kokonaiskustannuksista, jos nykyinen lainsäädäntö olisi suunniteltu paremmin. Useissa
tutkimuksissa on arvioitu, että yrityksille sääntelyn noudattamisesta aiheutuvat
kokonaiskustannukset vastaavat 4–6:ta prosenttia BKT:sta21. Jos niiden BKT-osuuden
oletetaan olevan 4 prosenttia, sääntelyn laadun parantamisella aikaansaatavat säästöt
voisivat Euroopassa olla 50 miljardin euron luokkaa. Tämä arvio perustuu luonnollisesti
siihen, ettei tilanne muutu muilta osin. Sääntelyn laadun parantamisella voidaan

                                                                
20 "Yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus" -jaoston alustava lausuntoluonnos aiheesta

"Yksinkertaistaminen" (lisälausunto), yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä, esittelijä: Kenneth Walker.
Lopullinen versio on saatavana talous- ja sosiaalikomitean kotisivulla osoitteessa
http://www.esc.eu.int/pages/en/home.htm

21 Katso esim. Euroopan pk-yritysten seurantakeskus. Third Annual Report, EIM, The Netherlands, 1995,
tai Euroopan parlamentin mietintö: Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille
"SLIM-aloitteen tarkastelu: sisämarkkinoiden lainsäädännön yksinkertaistaminen" (KOM (2000) 104-
C5-0209/2000-2000/2115 (COS)), s. 6, esittelijä: B. Doorn.
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kuitenkin hyvin todennäköisesti lisätä talouden dynaamisuutta, jolloin saatavat hyödyt
ovat epäilemättä vieläkin suuremmat.

Näiden etujen hyödyntäminen kannattaa varmasti. Tämän vuoksi on entistäkin
tärkeämpää laatia viipymättä kattava, sääntelyn parantamiseen pyrkivä strategia, joka
pannaan tehokkaalla tavalla täytäntöön sekä jäsenvaltioiden että Euroopan tasolla.

Kuvio 24: Tanskalaiset ja espanjalaiset yritykset katsovat, että niille sääntelyn
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia voidaan pienentää jopa 22 prosenttia, jos
sääntelyn laatua parannetaan

Huom.: Sääntelyn noudattamisesta aiheutuvien turhien kustannusten osuus noudattamisen aiheuttamista
kokonaiskustannuksista.

"...sääntelyn laadun parantamisella aikaansaatavat säästöt voisivat Euroopassa olla 50
miljardin euron luokkaa."

Hyviä sääntöjä ovat sellaiset, joilla voidaan saavuttaa tavoitteet siten, että tästä aiheutuu
mahdollisimman vähän rasitteita, joiden täytäntöönpano perustuu puolueettomuuteen ja
joiden noudattaminen on helppoa. Hyvät säännöt ovat lisäksi sellaisia, jotka on
vahvistettu vasta eri osapuolten laajamittaisen kuulemisen jälkeen sen varmistamiseksi,
että kaikkien sääntelyn vaikutuspiiriin kuuluvien näkemykset on otettu kaikilta osin
huomioon. Yritykset ovat halukkaita osallistumaan politiikan suunnitteluun. Tämä käy
ilmi siitä, että yritysten suuri enemmistö ilmoitti haluavansa antaa mielipiteensä tulevista
sääntelyaloitteista. Käytännössä kuitenkin vain pieni osa yrityksistä ilmoitti, että niiden
näkemyksiä oli joskus tiedusteltu.
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Kuvio 25: Yritykset haluavat, että niiden näkemyksiä kuultaisiin nykyistä
useammin

Sen jälkeen kun sääntelytoimenpide on hyväksytty, ei riitä, että kansalliset viranomaiset
jättävät säännösten noudattamisen yritysten vastuulle. Viranomaisten on aktiivisella ja
käytännönläheisellä tavalla hallinnoitava säännösten ja sääntöjen täytäntöönpanoa ja
sopeutettava toimintansa kulloisiinkin olosuhteisiin. Kuitenkin yli puolet tutkituista
yrityksistä EU:ssa katsoi, että kansalliset viranomaiset soveltavat usein sääntöjä liian
joustamattomasti.

Kuvio 26: Useimmissa jäsenvaltioissa vain vähemmistö yrityksistä on sitä mieltä,
että viranomaiset hoitavat täytäntöönpanon joustavalla tavalla

Huom.: Niiden yritysten prosenttiosuus, jotka katsovat, että kansalliset viranomaiset osoittavat hyvää
arvostelukykyä ja noudattavat kohtuullisuutta lainsäädäntöä soveltaessaan.

Lisäksi kun yritykset kohtaavat ongelmia, ne eivät useinkaan tiedä, mistä niiden tulisi
hakea apua tai pyytää neuvoja, kun kyseessä on tietyn säädöksen soveltaminen. Noin
puolet yrityksistä katsoo lisäksi, että silloinkin kun ne ovat ottaneet yhteyden
asianmukaiseen viranomaiseen, vastauksen saaminen on kestänyt liian kauan.

Vaikka lainsäädännön yksinkertaistamistarpeesta puhutaan paljon, useimmat yritykset
katsovat, ettei yksinkertaistamisella ole ollut minkäänlaisia havaittavia vaikutuksia niiden
päivittäiseen toimintaan. Tilanne on tämä etenkin Ranskassa, Saksassa ja Tanskassa,
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joissa niiden yritysten osuus oli suurin, jotka eivät olleet sitä mieltä, että yrityksiin
sovellettavia lakeja olisi yksinkertaistettu tai että niitä oltaisiin parhaillaan
yksinkertaistamassa. Tämä osoittaa, ettei todellisuus vastaa tavoiteltua tilannetta.

Kuvio 27: Ranskalaisista yrityksistä 71 prosenttia katsoo, etteivät
lainsäädännön yksinkertaistamispyrkimykset vielä ole helpottaneet
niiden toimintaa

Huom.: Niiden yritysten prosenttiosuus, jotka katsoivat, että niihin sovellettavia lakeja ja säännöksiä on
yksinkertaistettu vain hyvin vähän tai ei lainkaan.

Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on ollut tärkeässä asemassa pyrittäessä
poistamaan sääntelystä johtuvat kaupan esteet sisämarkkinoilta. Teknisten säännösten
yhteydessä sovellettavat kansalliset lähestymistavat poikkeavat kuitenkin joissakin
tapauksissa niin paljon toisistaan, ettei tämän periaatteen ongelmaton soveltaminen ole
mahdollista. Jos ratkaisuksi valitaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen
soveltaminen, maahantuova maa voi vaatia, että vaatimustenmukaisuus viejämaan
vastaavien määräysten kanssa osoitetaan. Tämänkaltainen sääntely voi vakavalla tavalla
haitata yhteisön sisäkauppaa.

"Vaikka lainsäädännön yksinkertaistamisen tarpeesta puhutaan paljon, useimmat
yritykset katsovat, ettei yksinkertaistamisella ole ollut minkäänlaisia havaittavia
vaikutuksia niiden päivittäiseen toimintaan."

Tutkimuksessa kysyttiin sisämarkkinoilla aktiivisesti kauppaa käyviltä yrityksiltä, minkä
jäsenvaltion kanssa kaupankäynti oli niiden mielestä helpointa ja minkä jäsenvaltion
kanssa vaikeinta etenkin kun otetaan huomioon kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa
olevan sääntelyn mukaiset vaatimukset.
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Kuvio 28: Kaupankäynti on helpointa Suomen ja vaikeinta Yhdistyneen
kuningaskunnan ja Italian kanssa

Huom.: Jäsenvaltiot sen mukaan, miten monimutkaisena yritykset pitävät kauppakumppanina olevan
jäsenvaltion sääntely-ympäristöä asteikolla 1–4 (jossa 1 edustaa vaikeinta ja 4 helpointa
sääntely-ympäristöä).

Yhdistynyt kuningaskunta, Italia ja Ranska kuuluvat viiden tärkeimmän markkina-alueen
joukkoon. Tämän vuoksi on huolestuttavaa, että kaupankäyntiä niiden kanssa pidettiin
vaikeimpana. Etenkin on yllättävää, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Italian laajalti
raportoiduilla pyrkimyksillä kansallisten sääntöjen yksinkertaistamiseen ei ilmeisestikään
vielä ole ollut vaikutuksia, joita näiden maiden kanssa kauppaa käyvät yritykset olisivat
havainneet.

Sääntely-ympäristön katsottiin lähes seitsemässä prosentissa tapauksista aiheuttavan niin
paljon ongelmia, että yritykset päättivät joko vähentää kyseisen jäsenvaltion kanssa
käytävää kauppaa tai lopettaa sen kokonaan. Näin ovat tehneet etenkin yritykset, jotka
ovat pyrkineet käymään kauppaa Ranskan, Saksan ja Italian kanssa.

Vakuuttavana todisteena sisämarkkinoiden kehityksestä voidaan kuitenkin pitää sitä, että
yritysten valtaosa katsoi kaupankäynnin olevan huomattavasti helpompaa toisten
jäsenvaltioiden kuin EU:n ulkopuolisten maiden, kuten Yhdysvaltojen, kanssa. Tämä oli
odotettavissa, mutta on kannustavaa saada siitä vahvistus niiltä, joihin EU:n politiikka
vaikuttaa suoraan.

"Sääntely-ympäristön katsottiin lähes seitsemässä prosentissa tapauksista aiheuttavan
niin paljon ongelmia, että yritykset päättivät joko vähentää kyseisen jäsenvaltion kanssa
käytävää kauppaa tai lopettaa sen kokonaan."
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LIITE: SISÄMARKKINAINDEKSI – MENETELMÄ JA
TIETOAINEISTO

Sisämarkkinaindeksi koostuu 20 muuttujasta:

Kuvio 29: Sisämarkkinaindeksin osamuuttujat

Muuttuja Tiedot ajalta

Saadut suorat ulkomaiset investoinnit, EU:n sisäiset,

prosentteina BKT:sta

1996–2000

Valtiontuen kokonaismäärä prosentteina BKT:sta 1995–1999

Julkistettujen julkisten hankintojen arvo prosentteina

BKT:sta

1996–2000

Kasvihuonekaasupäästöt 1995–1999

BKT:n energiaintensiteetti 1995–1999

ISO 14000 -sertifikaattien määrä 1996–2000

Tulot asukasta kohti (ostovoimapariteetti) 1996–2000

Energiakustannukset (kulutuskori, sähkö ja kaasu) 1996–2000

Asiakasluottojen korot suhteessa asiakastalletusten

korkoihin

1996–2000

Pitkäaikaistyöttömyysaste 1995–1999

Muussa kuin kotijäsenvaltiossaan työskentelevät EU-

kansalaiset

1996–2000

Kotitalouksien kulutuksen hintahajonta 1995–1999

EU:n sisäkauppa prosentteina BKT:sta 1996–2000

Eläkerahastojen varojen arvo prosentteina BKT:sta 1995–1999

Osakemarkkinoiden arvo prosentteina BKT:sta 1996–2000

Patenttihakemusten lukumäärä asukasta kohti 1996–2000

Siemen- ja käynnistysvaihetta varten hankitun

riskipääoman osuus koko riskipääomasta

1996–2000

Tieto- ja viestintätekniikan kustannukset prosentteina

BKT:sta

1996–2000

Postimaksut (20 gramman vakiokirje) 1996–2000

Televiestintäkustannukset (OECD, kotitalouksien

kotimainen kulutuskori)

1996–2000

Jos vuoden 2000 tietoja ei ollut saatavilla, laskennassa käytettiin vuoden 1999 tietoja.
Muuttujat ilmoitetaan vuosimuutosprosentteina ja ne yhdistetään indeksiluvuiksi
koontamalla ne pääkomponenttianalyysin avulla (Principal Components Method). Tämä
menetelmä mahdollistaa muuttujien objektiivisen painottamisen ja muuttujien välisen
korrelaation asianmukaisen käsittelyn.


