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EHDOTUKSET 

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään 

seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että budjettivaliokunta hyväksyi eräiden asiantuntijaryhmien 

puutteellisen avoimuuden ja epätasapainoisen koostumuksen johdosta ja sen johdosta, että 

oli aiheellista varmistaa, että asiantuntemus ja ryhmässä edustetut näkemykset ovat 

oikeassa tasapainossa asiantuntijaryhmien koostumuksessa, vuosina 2011 ja 2014 asiaan 

liittyviä talousarviovarauksia ja esitti pyyntöjä ryhmien uudistamiseksi; 

B. toteaa, että valiokunnan hiljan teettämässä selvityksessä1 kävi ilmi, että eräiden 

asiantuntijaryhmien avoimuus on hyvin puutteellista ja niiden koostumus on 

epätasapainoinen; 

C. toteaa, että Euroopan oikeusasiamies on antanut suosituksia, joissa hän korosti tarvetta 

lisätä asiantuntijaryhmien avoimuutta2; 

D. toteaa, että jotta asiantuntemuksessa voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon 

sääntelytoimien tarve ja jotta voidaan edistää sen ja sääntelytoimien legitiimiyttä unionin 

kansalaisten silmissä, on ehdottoman välttämätöntä, että ryhmien koostumus on 

tasapainoinen ja toiminta avointa; 

E. toteaa pitävänsä myönteisenä ensiaskeleena komission aloitetta asiantuntijaryhmien 

uudistamiseksi pikimmiten; 

1. korostaa, että huolimatta vuoden 2011 talousarviovarauksen aikaansaamasta edistyksestä 

komissio ei ole toistaiseksi muuttanut asiantuntijaryhmiä koskevia horisontaalisia sääntöjä 

ja ryhmien käytäntöjä tavalla, joka täyttäisi parlamentin esittämät avoimuusvaatimukset, 

ja että koostumukseltaan epätasapainoisten asiantuntijaryhmien määrä on pysynyt pääosin 

muuttumattomana vuodesta 2013 (nyt 9 prosenttia kaikista asiantuntijaryhmistä); 

2. huomauttaa tässä yhteydessä, pitäen mielessä oikeusasiamiehen edellä mainitun lausunnon 

34–45 kohdan, että vaikka komissio ei ole vielä määritellyt muodollisesti käsitettään 

”tasapuolisuudesta”, viime mainittua ei saa pitää laskutoimituksen lopputuloksena vaan 

sellaisten ponnistelujen tuloksena, joilla varmistetaan, että asiantuntijaryhmän jäsenet 

edustavat yhdessä vaadittua teknistä asiantuntemusta ja näkökulmien kirjoa kyseisen 

asiantuntijaryhmän toimeksiannon toteuttamiseksi; katsoo, että tasapuolisuuden käsite 

olisi näin ollen ymmärrettävä niin, että se liittyy aina tiiviisti kunkin asiantuntijaryhmän 

erityiseen toimeksiantoon; katsoo, että asiantuntijaryhmän tasapuolisuuden arvioimiseksi 

sovellettavilla kriteereillä olisi tarkasteltava muun muassa ryhmän tehtäviä, vaadittua 

teknistä asiantuntemusta, sidosryhmiä, joita asia todennäköisimmin koskee, sidosryhmien 

järjestämistä sekä asianmukaista taloudellisten ja muiden kuin taloudellisten 

etunäkökohtien välistä suhdetta; 

                                                 
1 Talousarvioasioiden politiikkayksikkö D: Composition of the Commission`s expert groups and the status of the 

register of expert groups, 2015. 
2 Euroopan oikeusasiamiehen strategiseen tutkintaan OI/6/2014/NF liittyvä suositus komission 

asiantuntijaryhmien koostumuksesta, 29. tammikuuta 2016. 
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3. korostaa, että avoimuuden puute ja unionin lainsäädäntötyön liiallinen riippuvuus 

taloudellisista toimijoista heikentävät unionin kansalaisten luottamusta unioniin, ja 

painottaa siksi, että uudistamalla tuloksellisesti komission asiantuntijaryhmäjärjestelmää 

voidaan lisätä unionin legitiimiyttä; 

4. pitää myönteisenä komission julkista ilmoitusta, jonka mukaan asiantuntijaryhmien 

tarkistetuissa puitteissa otetaan huomioon monia parlamentin ja oikeusasiamiehen 

esittämiä ehdotuksia, kuten pakolliset avoimet hakumenettelyt, parannettu rekisteri, 

sidosryhmien edustajia koskeva rekisteröintipakko avoimuusrekisteriin, tasapuolisen 

koostumuksen varmistamisen edellyttämien profiilien määrittäminen kunkin 

asiantuntijaryhmän osalta sekä pakolliset eturistiriitoja koskevat ilmoitukset, jotka 

kirjataan rekisteriin; 

5. kehottaa komissiota lisäksi panemaan täytäntöön avoimuutta koskevat oikeusasiamiehen 

suositukset, toisin sanoen julkistamaan asiantuntijaryhmien kokousten esityslistat, tausta-

asiakirjat ja pöytäkirjat, ja huolehtimaan siitä, että julkistetut pöytäkirjat ovat 

mahdollisimman merkityksellisiä ja tuovat esille jäsenten kannat; 

6. kehottaa komissiota varmistamaan parhaita käytäntöjä soveltaen ja nykyisiin myönteisiin 

esimerkkeihin tukeutuen, että parannetut horisontaaliset säännöt pannaan 

järjestelmällisesti täytäntöön, myös ottamalla käyttöön kaikki pääosastot kattavan 

asianmukaisen valvontamekanismin käytäntöjen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi; 

7. kehottaa komissiota tarkastelemaan yhdessä lainsäätäjän ja kansalaisyhteiskunnan kanssa 

keinoja, joilla helpotetaan ja edistetään aliedustettujen ryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen 

ja ammattiliittojen, osallistumista asiantuntijaryhmiin ja joilla puututaan olemassa olevaan 

tietojen epäsymmetriaan, sekä tarkastelemaan mahdollisuutta kehittää hyvitysjärjestelmä, 

jolla on tarkoitus tukea näitä ryhmiä hankkimaan sitä asiantuntemusta, jota ilman ne eivät 

voi osallistua täysipainoisesti asiantuntijaryhmien toimintaan; 

8. korostaa aikovansa arvioida analyyttisesti uudistuspyrkimyksiä äänestäessään vuoden 

2017 talousarviosta ja tähdentää päättäneensä ottaa käyttöön varauksen, mikäli sen 

mielestä sen vaatimuksia ei ole otettu riittävästi huomioon; 

9. kehottaa komissiota varmistamaan, että nykyisin aliedustettuja ryhmiä kuullaan 

täysimääräisesti, kun se antaa ehdotuksia asiantuntijaryhmien uudistamiseksi. 
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