Ministerit Tuppurainen ja Dahlgren: toimivat sisämarkkinat ovat avain elpymiseen
Koronaviruspandemia on vienyt Euroopan unionin ennennäkemättömään tilanteeseen. Pandemian
yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset ovat olleet merkittäviä. Tarvitsemme koronakriisin
selättämiseen kunnianhimoisia toimia kansalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja koko Euroopan
elpymisen käynnistämiseksi.
Hyvin toimivat sisämarkkinat ovat EU:n vaurauden tae. Viime kuukausien kriisi on osoittanut
niiden arvon niin kansalaisille kuin yrityksille. Sisämarkkinoiden turvaamisen ja vahvistamisen on
siis oltava keskeisellä sijalla, kun suunnitellaan EU:n elpymistä ja pitkän aikavälin kasvua.
On erittäin tärkeää, että EU pystyy hyödyntämään sisämarkkinoiden kaikkia mahdollisuuksia.
Tähän liittyy entistä voimakkaampi panostus olemassa olevan EU:n lainsäädännön toimeenpanoon;
meidän on toisin sanoen toteutettava ne asiat, joista neuvostossa on jo sovittu. Digitalouden,
ilmastoneutraalin teknologian ja kiertotalouden vahvuuksia hyödyntämällä rakennamme kestävää
kasvua, parannamme kilpailukykyä ja edistämme Euroopan talouden uudistamista.
Palvelujen vapaa liikkuvuus kuuluu sisämarkkinoiden ydintehtäviin. Vapaa liikkuvuus tuo
merkittävää hyötyä, kunhan paikalliset, alueelliset ja kansalliset viranomaiset komission ohella
valvovat asianmukaisesti sen toteutumista. Elpymistä on tuettava vahvistamalla palvelujen
sisämarkkinoita ja antamalla uutta pontta esteiden poistamiseen. Komission maaliskuun
tiedonannon täytäntöönpanon tulisi sisältyä elvytyssuunnitelmaan.
Tasapuolisten toimintaedellytysten edistäminen vaatii jatkossakin reiluja, avoimia ja
kilpailukykyisiä kotimarkkinoita niin maailmanlaajuisesti kuin EU:ssakin. Tähän tarvitaan myös
tiukkaa ja riippumatonta kilpailupolitiikkaa. Kilpailun vääristymät heikentävät kilpailukykyämme
pitkällä aikavälillä.
Väliaikaiset höllennykset valtiontukijärjestelmässä ovat juuri nyt erittäin tarpeellisia. Euroopan
talouden kehittämisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että kilpailu- ja valtiontukisäännöt pysyvät
jatkossakin tiukkoina ja tehokkaina. Niillä on voitava puuttua kilpailunvastaisiin käytäntöihin ja
varmistettava jäsenvaltioiden tasapuoliset toimintaedellytykset.
Kansainvälinen kauppa edistää merkittävästi selviytymistämme koronaviruskriisistä niin EU:n kuin
koko maailman tasolla. EU:n rooli monenvälisen yhteistyön ja sääntöihin perustuvan vapaakaupan
puolustajana on ratkaisevan tärkeä aikana, jolloin protektionismi nostaa päätään. Keskustelu
Euroopan strategisesta autonomiasta ei saa johtaa protektionismiin.
EU:n kauppapolitiikkaa on koronaviruspandemian jälkeen arvioitava kärsivällisesti ja huolellisesti
tekemättä hätäisiä johtopäätöksiä. Meidän on toimittava käytännönläheisesti. Emme saa unohtaa
niitä merkittäviä etuja, joita vuosikymmeniä kestänyt vapaakauppa on tuonut mukanaan. EU:n tulee
säilyttää asemansa vapaakaupan puolustajana, ei lietsoa kauppasotia.
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