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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. korostaa, että EU:n perustana on oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen 

(SEU-sopimuksen 2 artikla); korostaa, että jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten toimien 

ja laiminlyöntien tarkka seuranta on erittäin tärkeää; 

2. korostaa, että EU:n lainsäädännön tosiasiallinen täytäntöönpano on olennaisen tärkeää, 

jotta voidaan lisätä kansalaisten luottamusta EU:n politiikkatoimiin ja toimielimiin; 

palauttaa mieliin SEUT-sopimuksen 197 artiklan, jossa todetaan tässä yhteydessä, että 

”unionin oikeuden tosiasiallista täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, mikä on keskeistä 

unionin moitteettoman toiminnan kannalta, pidetään yhteistä etua koskevana asiana”; 

katsoo, että unionin kansalaiset suhtautuvat unionin oikeuteen luottavaisemmin silloin, 

kun se pannaan jäsenvaltioissa tosiasiallisesti täytäntöön; 

3. toteaa, että ensisijainen vastuu unionin oikeuden asianmukaisesta täytäntöönpanosta ja 

soveltamisesta on jäsenvaltioilla; toteaa kuitenkin, että tämä ei vapauta unionin 

toimielimiä niiden velvollisuudesta noudattaa unionin primaarioikeutta, etenkin kun ne 

tuottavat unionin sekundaarilainsäädäntöä; 

4. pitää tervetulleena EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta laadittua kertomusta, 

joka on ensimmäinen laatuaan sen jälkeen, kun paremman sääntelyn agenda tuli 

voimaan vuonna 2015; palauttaa mieliin, että paremman sääntelyn periaatteisiin kuuluu 

vaatimus osoittaa, että on tarpeen toteuttaa sääntelyä EU:n tasolla, tavalla, joka on 

ehdottoman oikeasuhteinen säädöksen tarkoituksiin nähden, ja varmistaa, että 

lainsäädäntö pannaan asianmukaisesti täytäntöön oikealla tasolla; korostaa tämän 

vuoksi, että on tärkeää taata annetun toimivallan periaate sekä toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteet SEU-sopimuksen 5 artiklan mukaisesti samoin kuin 

oikeusvarmuus ja yhdenvertaisuus lain edessä, jotta voidaan tehostaa EU:n 

lainsäädännön soveltamisen valvontaa; 

5. pitää valitettavana, että EU:n lainsäädännön oikea-aikainen ja asianmukainen 

soveltaminen jäsenvaltioissa aiheuttaa edelleen vakavaa huolta, mistä kertoo 

rikkomusmenettelyjen suuri määrä; pitää valitettavana käsillä olevassa kertomuksessa 

esiin tulleiden negatiivisten kehityssuuntien suurta määrää, erityisesti käynnistettyjen 

rikkomusmenettelyjen merkittävää lisäystä (67,5 prosenttia vuoden aikana, niiden 

määrä oli korkein viiden vuoden aikana), sekä muutoksenhakujen lisääntymistä ja 

ratkaisuasteen alenemista; panee merkille, että vuoden 2016 lopussa käynnissä olevien 

rikkomusmenettelyjen jaottelun mukaan ne neljä politiikan alaa, joilla jäsenvaltioita 

vastaan oli käynnistetty eniten osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamista koskevia 

rikkomusmenettelyjä, olivat sisämarkkinat, ympäristö, 

rahoitusvakaus/rahoituspalvelut/pääomamarkkinaunioni sekä liikkuvuus/liikenne; 

6. toteaa, että komission lupaus toimia strategisemmin unionin lainsäädännön 

täytäntöönpanon valvonnassa on viime aikoina johtanut rikkomusmenettelyjen 

päättämiseen poliittisista syistä; kehottaa komissiota tämän vuoksi selittämään tulevissa 

valvontakertomuksissa tällaisten päätösten taustalla vaikuttavia syitä; 
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7. panee tyytyväisenä merkille uusien EU Pilot -tapausten kokonaismäärän vähenemisen ja 

toteaa, että niiden määrä laski alimmalle tasolle sitten vuoden 2011; panee merkille 

komission tiedonannossa ”EU:n lainsäädäntö: Parempiin tuloksiin soveltamista 

parantamalla”1 esitetyn komission tavoitteen käyttää EU Pilot -mekanismia vain silloin, 

kun se tuo todellista lisäarvoa rikkomistapauksen ratkaisuun; huomauttaa kuitenkin, että 

EU Pilot on väline, jolla ei ole oikeudellista asemaa ja jolla komissiolle annetaan 

sellaista harkintavaltaa, joka ei ole asianmukaisten avoimuus- ja 

vastuuvelvollisuusvaatimusten mukaista; katsoo, että nämä puutteet voitaisiin korjata 

siten, että hyväksytään asetus, jossa selkeytetään yksittäisten kantelijoiden ja komission 

lakisääteisiä oikeuksia ja velvollisuuksia; 

8. pitää myönteisenä, että kertomuksessa pidetään tärkeänä parlamentin roolia, kun se 

kiinnittää kysymysten ja vetoomusten avulla komission huomioon puutteisiin unionin 

oikeuden soveltamisessa jäsenvaltioissa; huomauttaa, että kun kansalliset parlamentit 

valvovat tiiviimmin maidensa hallituksia näiden osallistuessa lainsäädäntöprosessiin, 

voidaan edistää unionin oikeuden tehokasta soveltamista perussopimuksissa määrätyllä 

tavalla; 

9. korostaa avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja tehokkuuden merkitystä unionin 

toimielinten laatiessa ja soveltaessa unionin lainsäädäntöä, mikä merkitsee sitä, että 

unionin lainsäädännön on oltava selkeää, ymmärrettävää, johdonmukaista, täsmällistä ja 

sen on oltava kansalaisten kannalta saavutettavaa, ja katsoo, että samalla on otettava 

huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, jossa painotetaan EU:n 

oikeussääntöjen ennakoitavuuden ja ennustettavuuden tarvetta2; 

10. korostaa, että unionin kansalaisilla on oikeus siihen, että heille tiedotetaan 

ensimmäisenä selkeällä, tosiasiallisesti helposti saatavilla olevalla, avoimella ja 

oikea-aikaisella tavalla, onko annettu kansallisia säädöksiä unionin lainsäädännön 

saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja mitä säädöksiä on annettu ja mitkä 

kansalliset viranomaiset vastaavat unionin lainsäädännön asianmukaisen 

täytäntöönpanon varmistamisesta; on tietoinen työmarkkinaosapuolten ja 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden keskeisestä roolista unionin lainsäädännön 

valvonnassa ja sitä koskevien tehokkaiden oikeusturvakeinojen lisäämisessä; 

11. toistaa paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 

määräyksen, jossa kehotetaan jäsenvaltioita, jotka saattaessaan unionin direktiivejä 

osaksi kansallista lainsäädäntöä päättävät lisätä elementtejä, jotka eivät millään tavoin 

liity kyseiseen unionin lainsäädäntöön, tekemään tällaiset lisäykset tunnistettaviksi joko 

täytäntöönpanosäädöksessä tai niihin liittyvissä asiakirjoissa; 

12. ilmaisee huolensa siitä, että koska monet direktiivit on käännetty epäjohdonmukaisesti 

unionin virallisille kielille, on todennäköistä, että erilaiset kieliversiot aiheuttavat 

säädösten erilaisia tulkintoja ja eroja siinä, miten ne saatetaan osaksi kansallista 

lainsäädäntöä; pitää tämän vuoksi valitettavana, että tällainen eri tavoilla tapahtuva 

direktiivien saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja erilaiset oikeudelliset 

tulkinnat eivät paljastu järjestelmällisesti, vaan ainoastaan silloin, kun asiaa selkeytetään 

                                                 
1 C(2016)8600, EUVL C 18, 19.1.2017, s. 10.  
2 Tuomioistuimen tuomio 10. syyskuuta 2009, Plantanol GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Darmstadt, 

C-201/08, ECLI:EU:C:2009:539, 46 kohta. 
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Euroopan unionin tuomioistuimen antamilla ratkaisuilla; 

13. toteaa, että kansallisilla parlamenteilla on keskeinen tehtävä niin valvottaessa unionin 

säädösesitysten laadintaa kuin varmistettaessa, että jäsenvaltiot panevat EU:n oikeuden 

asianmukaisesti täytäntöön; kehottaa kansallisia parlamentteja hoitamaan tätä tehtävää 

ennakoivasti; 

14. kehottaa komissiota valvomaan tehokkaasti, että kansalliset tuomioistuimet pyytävät 

Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisuja niille SEUT-sopimuksen 

267 artiklassa asetetun velvollisuuden mukaisesti; kehottaa komissiota tämän vuoksi 

harkitsemaan rekisterin perustamista kaikista kansallisten tuomioistuinten EU:n 

oikeuden tulkinnasta antamista ratkaisuista, joihin ei ole pyydetty Euroopan unionin 

tuomioistuimen ennakkoratkaisua; 

15. korostaa EU:n perussopimuksissa vahvistettua avoimuuden periaatetta samoin kuin 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 ja 47 artiklassa tarkoitettua unionin kansalaisten 

oikeutta oikeussuojaan ja hyvään hallintoon; huomauttaa, että nämä oikeudet ja 

periaatteet edellyttävät, että kansalaisille on taattava asianmukainen ja helppo 

mahdollisuus tutustua heitä koskeviin säädösehdotuksiin; toteaa, että näiden oikeuksien 

ja periaatteiden olisi oltava ensiarvoisen tärkeitä myös jäsenvaltioille niiden laatiessa 

ehdotuksia säädöksiksi, joiden tarkoituksena on panna täytäntöön EU:n lainsäädäntöä; 

16. kehottaa kaikkia lainsäädäntömenettelyyn osallistuvia unionin toimielimiä sitoutumaan 

siihen, että parannetaan säädöstekstien laadinnan laatua lainsäädännön parantamista 

koskevan ohjelman yhteydessä annetun lupauksen mukaisesti; palauttaa mieliin, että 

vuonna 1998 tehtyä toimielinten välistä sopimusta yhteisön lainsäädännön valmistelun 

laatua koskevista yhteisistä suuntaviivoista on mukautettava niin, että tämä tavoite 

voidaan saavuttaa; 

17. pitää myönteisenä komission sitoutumista siihen, että se auttaa aktiivisesti jäsenvaltioita 

saattamaan lainsäädännön osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä ja panemaan sen 

täytäntöön laatimalla tiettyjä direktiivejä ja asetuksia koskevia 

täytäntöönpanosuunnitelmia; kehottaa komissiota antamaan jäsenvaltioille tehostettua 

ohjausta ja apua käyttäen konkreettisia välineitä, jotta voidaan parantaa EU:n 

lainsäädännön täytäntöönpanossa saavutettuja tuloksia; kannustaa komissiota 

avustamaan jäsenvaltioita, joilla saattaa lähtökohtaisesti olla haasteita 

täytäntöönpanossa ja saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja puuttumaan 

näihin vastaavasti lisäämällä viranomaisten institutionaalisia valmiuksia teknisellä 

tasolla; 

18. korostaa, että työmarkkinaosapuolet, kansalaisjärjestöt ja muut sidosryhmät ovat 

tärkeässä osassa, kun laaditaan lainsäädäntöä ja valvotaan sitä, miten jäsenvaltiot 

saattavat unionin lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltavat sitä, ja kun 

tässä yhteydessä havaituista puutteista raportoidaan; kehottaa kansallisia viranomaisia ja 

unionin toimielimiä tukemaan tätä osaa; 

19. muistuttaa, että parlamentin on voitava valvoa myös sitä, miten komissio panee 

asetukset täytäntöön, samalla tavoin kuin direktiivien kohdalla; vaatii tämän vuoksi 

unionin toimielimiä tekemään tehokkaampaa ja vaikuttavampaa yhteistyötä 

SEU-sopimuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti; pyytää uudelleen komissiota 
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varmistamaan, että asetusten täytäntöönpanoa koskevat tiedot annetaan selkeästi sen 

tulevissa EU:n lainsäädännön soveltamisen valvontaa koskevissa vuosikertomuksissa; 

muistuttaa jäsenvaltioita niiden velvollisuudesta toimittaa komissiolle kansalliset 

säädökset, joilla asetukset saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä tai pannaan 

täytäntöön, SEU-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa vahvistetun vilpittömän yhteistyön 

periaatteen mukaisesti; 

20. toistaa pyyntönsä, että olisi perustettava asiasta vastaaviin pääosastoihin (sisäasioiden, 

ulkoasioiden ja tutkimuspalvelujen pääosastot) itsenäinen jälkiarviointijärjestelmä, jolla 

arvioidaan parlamentin yhteispäätösmenettelyssä ja tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 

mukaisesti hyväksymien tärkeimpien unionin säädösten vaikutusta; 

21. muistuttaa, että perussopimukset ja EU:n perusoikeuskirja sitovat kaikkia unionin 

toimielimiä myös silloin, kun ne toimivat kansainvälisten lainanantajien ryhmien 

jäseninä; 

22. kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota siihen, miten se valvoo 

sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien korruptiokäytäntöjen torjuntaa 

koskevien sääntöjen vahvistamisesta annetun unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa, 

ja kehottaa toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet kyseisen ilmiön kitkemiseksi. 
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