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EHDOTUKSET 

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. antaa arvoa sille, että vuonna 2016 kansallisilta parlamenteilta saatujen perusteltujen 

lausuntojen määrä (65) on kolmanneksi suurin kalenterivuoden aikana saatu määrä sen 

jälkeen, kun toissijaisuusperiaatteen valvontamekanismi otettiin käyttöön Lissabonin 

sopimuksella; panee merkille jyrkän kasvun (713 prosenttia) vuonna 2015 saatuun 

kahdeksaan perusteltuun lausuntoon verrattuna; panee lisäksi merkille, että poliittisen 

vuoropuhelun puitteissa komission saamien lausuntojen määrä on noussut merkittävästi 

350:stä 620:een; korostaa, että nämä suuntaukset ovat tulleet ilmi 

lainsäädäntötoiminnan ollessa vähenemässä, mikä myös osoittaa, että kansallisten 

parlamenttien osallistuminen on kehittynyt aikaisempiin vuosiin verrattuna; panee 

tyytyväisenä merkille, että kansalliset parlamentit ovat osoittaneet olevansa selkeästi 

kiinnostuneita EU:n päätöksenteosta; 

2. muistuttaa, että toissijaisuus on federaatioiden perusperiaate sekä määrittelemätön 

oikeudellinen käsite, jota olisi siksi tulkittava poliittisesti;  

3. katsoo, että toissijaisuusperiaatetta ei voida käyttää unionille perussopimusten nojalla 

myönnettyjen valtuuksien tulkintaan; 

4. katsoo, että kaikenlaisen toissijaisuutta koskevan pohdinnan ja sen valvonnan olisi 

tapahduttava siten, että otetaan huomioon kansalaisten yhä useammin esittämät 

vaatimukset, että unionin on vastattava suuriin maailmanlaajuisiin haasteisiin kuten 

esimerkiksi mannertenvälisiin rahavirtoihin, turvallisuutteen, muuttoliikkeeseen ja 

ilmastonmuutokseen; 

5. panee merkille, että vuonna 2016 käynnistettiin kolmas (ja nykyisen komission 

toimikauden aikana ensimmäinen) ”keltaisen kortin” menettely, joka liittyy 

työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin (direktiivi 96/71/EY) muuttamiseen; 

korostaa, että lisääntynyt tietoisuus kansallisten parlamenttien rooleista ja entistä 

parempi niiden välinen yhteistyö voisivat vahvistaa ennalta toissijaisuusperiaatteen 

toteutumisen seurantaa; 

6. panee tyytyväisenä merkille, että entistä useammat kansalliset parlamentit ovat antaneet 

perusteltuja lausuntoja (26 lausuntoa 41:stä vuonna 2016 vuoden 2015 kahdeksaan 

lausuntoon verrattuna); panee merkille selvän eron poliittisen vuoropuhelun puitteissa 

aktiivisten parlamenttien ja perusteltujen lausuntojen aktiivisten parlamenttien välillä; 

korostaa, että kansalliset parlamentit ovat edelleen kiinnostuneempia vaikuttamaan 

EU:n lainsäädännön sisältöön kuin kartoittamaan tapauksia, joissa toissijaisuusperiaate 

voi olla ongelma; toteaa, että kansallisten parlamenttien valtuuksiin seurata 

toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudattamista kuuluu myös oikeus pyytää 

unionin lainsäätäjää toimimaan tarvittaessa Euroopan tasolla; 

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että Euroopan parlamentilla on toissijaisuus- ja 

suhteellisuusmekanismeissa yhä suurempi ja entistä säännöllisemmin rooli kansallisten 

parlamenttien keskustelukumppanina ja niiden välisenä välittäjänä; katsoo, että 
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kansallisten parlamenttien kanssa poliittisella tasolla käytävän vuoropuhelun lisääminen 

voisi olla keino järkiperäistää toissijaisuus- ja suhteellisuustarkastuksia siten, että 

lainsäädäntöehdotusten sisältöä käsitellään entistä paremmin; 

8. muistuttaa, että on tarpeen tehostaa olemassa olevia yhteistyömuotoja ja laatia 

vaihtoehtoja IPEX-tietokannan parantamiseksi, jotta edistetään kansallisten 

parlamenttien tietoisuutta niiden roolista toissijaisuus- ja suhteellisuustarkastuksissa, 

autetaan niitä käsittelemään entistä tehokkaammin varhaisvaroitusjärjestelmästä saatuja 

tietoja ja parannetaan niiden yhteistyötä ja koordinointia; 

9. on tyytyväinen siihen, että toissijaisuus ja suhteellisuus on asetettu EU:n päätöksenteon 

ytimeen, kuten komission poliittiset painopisteet ja sääntelyn parantamista koskeva 

paketti osoittavat; suhtautuu myönteisesti tämän paketin hyväksymiseen, koska sillä 

varmistetaan, että toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita sovelletaan yhtenäisemmin 

ja kattavammin, mikä puolestaan edistää EU:n päätöksenteon avoimuutta; suhtautuu 

myönteisesti siihen, että parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen 

sopimuksen kautta komissio on sitoutunut tekemään vaikutustenarviointeja kansallisten 

parlamenttien käytettävissä olevista lainsäädäntöehdotuksistaan ja muista kuin 

lainsäädäntöä koskevista ehdotuksistaan; muistuttaa, että tässä sopimuksessa 

korostetaan myös suuremman avoimuuden tarvetta lainsäädäntömenettelyssä ja sitä, että 

kansallisille parlamenteille toimitettujen tietojen avulla niiden on voitava harjoittaa 

täysimääräisesti perussopimusten mukaisia oikeuksiaan; kehottaa komissiota 

parantamaan toissijaisuutta koskevien perustelujensa laatua ja perusteltujen lausuntojen 

käsittelyn tasoa;  

10. toteaa, että lainsäädännön parantamista koskevan ohjelman täytäntöönpano on saanut 

komission kehittämään vahvempia sisäisiä välineitä ja menettelyjä, joilla pyritään 

välttämään toissijaisuusperiaatteen rikkominen; korostaa , että vaikutustenarvioinnit 

ovat tärkeitä välineitä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudattamisen 

varmistamisessa ja vastuullisuuden edistämisessä; kehottaa komissiota painottamaan 

enemmän toissijaisuutta ja suhteellisuutta tehdessään vaikutustenarviointeja sääntelyn 

parantamista koskevien suuntaviivojen mukaisesti; korostaa erityisesti 

sääntelyntarkastelulautakunnan roolia ja suhtautuu myönteisesti siihen, että toissijaisuus 

ja suhteellisuus ovat nykyään osa lautakunnan suorittamaa laaduntarkastusta; korostaa 

kuitenkin, että sääntelyntarkastelulautakunnan riippumattomuutta voitaisiin edelleen 

lisätä;  

11. muistuttaa, että sen mahdollistamiseksi, että kansalliset parlamentin voivat osallistua 

perusteellisemmin EU:n lainsäädäntöprosessiin, on tehostettava perussopimusten 

puitteissa varhaisvaroitusjärjestelmää ja erityisesti perusteltujen lausuntojen antamista 

koskevaa kahdeksan viikon määräaikaa ja harkittava sen muodollista pidentämistä, jos 

perussopimuksia muutetaan; korostaa myös tarvetta jatkaa mekanismin käyttöönottoa 

koskevaa pohdintaa niiden ehdotusten mukaisesti, jotka sisältyvät kansallisia 

parlamentteja koskevien perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta laadittuun 

kertomukseen, jonka perusteella komissiolle voitaisiin toimittaa perusteltuja lausuntoja, 

joilla pyritään vaikuttamaan myönteisesti EU:n toimintapolitiikkoihin; katsoo, että tämä 

voisi olla myönteinen ja rakentava väline, jolla lisätään kansallisten parlamenttien 

osallistumista EU:n lainsäädäntöprosessiin; 
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12. on pettynyt eräisiin komission kansallisille parlamenteille antamiin vastauksiin 

tapauksissa, joissa on annettu keltaisia kortteja; katsoo, että komission on vastattava 

kattavasti kansallisten parlamenttien esittämiin huolenaiheisiin; korostaa, että on tärkeää 

antaa asianmukaisia selityksiä lainsäädäntöaloitteiden tarpeesta ja niiden vaikutuksesta 

erityisesti talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteita noudattaen; 

13. panee merkille toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen toteutumista tarkastelevan 

komission työryhmän perustamisen; ottaa huomioon, että työryhmä tarkastelee 

kriittisesti kaikkia politiikan aloja varmistaakseen, että EU toimii vain tapauksissa, 

joissa sen toiminta tuottaa lisäarvoa; kehottaa komissiota määrittelemään tarkemmin 

suunnitellut toimivaltuudet ja toimintatavat; odottaa kiinnostuneena työryhmän 

raporttia, joka on määrä julkaista 15. heinäkuuta 2018 ja jossa annettaan suosituksia 

siitä, miten Euroopan unioni voisi ottaa paremmin huomioon toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteet sekä toimivallan osoittamisen että sen harjoittamisen osalta ja 

määritellä keinoja, joiden avulla alue- ja paikallisviranomaiset saadaan osallistumaan 

entistä enemmän EU:n päätöksentekoon; katsoo, että tällä aloitteella voidaan edistää 

sellaisten tilanteiden kartoittamista, joissa unioni, jäsenvaltiot ja alueviranomaiset 

voivat toteuttaa tietyn toimen asianmukaisesti ja tehokkaammin; ilmaisee toiveensa, että 

komissio panee nopeasti täytäntöön tässä yhteydessä tehdyt ehdotukset; 

14. kannustaa kansallisia parlamentteja antamaan lausuntoja komission ehdotuksista, joihin 

kaikkiin voi tutustua milloin tahansa sisäisessä CONNECT-tietokannassa; kehottaa 

kansallisia ja alueellisia parlamentteja kehittämään suhteitaan alueiden komiteaan, jolla 

on asiantuntijoiden ryhmä, joka tutkii lainsäädäntöehdotuksia toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteiden näkökulmasta; katsoo, että parlamenttien väliseen 

yhteistyöhön perustuva epävirallinen mekanismi voi osaltaan edistää poliittista 

vuoropuhelua kansallisten parlamenttien kanssa; 

15. korostaa, että säädösten antaminen edellyttää suurta enemmistöä neuvostossa, joka 

koostuu kaikkien jäsenvaltioiden ministereistä, joiden tulisi olla vastuussa kansallisille 

parlamenteilleen; 

16. suhtautuu myönteisesti siihen, että 25. maaliskuuta 2017 annetussa Rooman 

julistuksessa viitataan toissijaisuuteen; katsoo, että toissijaisuuden olisi oltava näkyvästi 

esillä pohdittaessa EU:n tulevaisuutta. 

 

  



 

PE613.535v02-00 6/7 AD\1146943FI.docx 

FI 

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

Hyväksytty (pvä) 26.2.2018    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

21 

1 

0 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria 

Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko 

Selimovic 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (200 art. 2 kohta) 

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 
 

  



 

AD\1146943FI.docx 7/7 PE613.535v02-00 

 FI 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

21 + 

ALDE Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic 

ECR Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski 

EFDD Eleonora Evi 

GUE/NGL Barbara Spinelli 

PPE 
Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan 

Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso 

S&D 
Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Pedro Silva Pereira 

VERTS/ALE Max Andersson, Pascal Durand 

 

1 - 

NI Diane James 

 

0 0 

  

 

Symbolien selitys: 

+ : puolesta 

- : vastaan 

0 : tyhjää 

 

 


