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EHDOTUKSET 

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavia oikeudellisten asioiden valiokuntaa ja 

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 

ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka ne myöhemmin hyväksyvät: 

1. toteaa, että komission tämän kauden painopisteenä on parempaa lainsäädäntöä koskeva 

tavoite, ja korostaa, että EU:n lainsäädännön on oltava selkeää, yksinkertaista, tehokasta ja 

tasapainoista sekä sellaista, että sillä pyritään varmistamaan korkea sosiaalisen suojelun 

sekä ympäristön- ja työsuojelun taso, jolloin sen saattaminen osaksi jäsenvaltioiden 

lainsäädäntöä ja täytäntöönpaneminen käy helposti; 

2. toteaa, että toimielinten välisen oikea-aikaisen ja syvemmän yhteistyön avulla toteutettava 

lainsäädäntömenettelyjen parantaminen EU:n tasolla voi johtaa EU:n oikeuden 

johdonmukaisempaan ja yhdenmukaisempaan soveltamiseen; 

3. katsoo, että neuvotteluprosessin avoimuuden kehittämisen erityisesti transatlanttisen 

kauppa- ja investointikumppanuuden (TTIP) ja laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen 

(CETA) suhteen sekä lainsäädäntöprosessin ja nykyisen lainsäädännön tehostetun 

valvonnan on oltava ohjaavina periaatteina, kun parempaa lainsäädäntöä koskevaa 

toimielinten välistä sopimusta pannaan täytäntöön; 

4. korostaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaiset neuvottelut 

unionista eroamiseksi käydään toimielinten välisinä; muistuttaa, että 50 artiklassa 

mainitaan ainoastaan Eurooppa-neuvoston tai neuvoston jäsenten osallistumisesta; 

korostaa, että eroavasta jäsenvaltiosta olevia Euroopan parlamentin jäseniä ei estetä 

osallistumasta parlamentin ja valiokuntien keskusteluihin ja äänestyksiin; kehottaa 

tehostamaan eroamisneuvottelujen avoimuutta parlamentin sekä toimielinten välisten 

neuvottelujen osalta; 

5. pitää tärkeänä kehittää ja edistää parlamentin roolia lainsäätäjänä sekä varmistaa yhtäläiset 

oikeudet neuvoston kanssa ja vahvistaa sen roolia kaikkien EU:n toimielinten 

valvontaelimenä; 

6. korostaa, että tehokkaan EU:n lainsäädännön soveltamisessa on pyrittävä varmistamaan, 

että säädöksiin sisältyvät menettelyt vastaavat kulloisenkin säädöksen tarkoitusta ja 

erityisesti ympäristönsuojelua koskevaa päätavoitetta, kun on kyse korkeatasoisen 

ympäristönsuojelun varmistamisesta; 

7. palauttaa mieliin Euroopan unionin talous- ja sosiaalikriisistä vastaanotetut lukuisat 

vetoomukset ja katsoo, että painopisteeksi olisi otettava lainsäädäntöaloitteet talouden 

elvyttämiseksi, työttömyyden ja epävarmojen työsuhteiden torjumiseksi ja 

yhteiskunnallisen eriarvoisuuden ja köyhyyden lievittämiseksi; 

8. kiinnittää huomiota vetoomusvaliokunnan tekemään tärkeään työhön EU:n lainlaadinnan 

laadun arvioimiseksi verrattuna sen varsinaiseen täytäntöönpanoon sekä säädösten ja 

menettelyjen parantamiseksi; panee tässä suhteessa merkille toimielinten ja komission 

välisen todellisen yhteistyön merkityksen, kun pyritään varmistamaan vetoomusten 

asianmukainen käsittely; 
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9. kannustaa kehittämään tehokasta lainsäädäntöä, jolla pyritään kehittämään työsuhdeturvaa 

ja Euroopan kilpailukykyä siten, että painopiste on erityisesti pienissä ja keskisuurissa 

yrityksissä talouden kaikilla aloilla; 

10. vastustaa kaikkia EU:n toimielinten osallisuudella aikaansaatuja lainsäädäntöaloitteita tai 

oikeudellisia kehyksiä, jotka voivat johtaa todelliseen työmarkkinoiden epävarmuuteen, 

uhkaavat johtaa tilanteeseen, jossa yhä suurempi määrä ihmisiä päätyy köyhyysrajan 

alapuolelle, tai heikentävät EU:n perusoikeuskirjaan kirjattuja perusoikeuksia; 

11. toteaa, että uusien säädösehdotusten vaikutustenarvioinnissa olisi järjestelmällisesti 

otettava huomion todelliset (myös lyhyen aikavälin) vaikutukset erilaisiin tavoitteisiin, 

kuten kansalaisten perusoikeuksien turvaamiseen, sosiaalisen osallisuuden lisäämiseen, 

Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannuksiin ja sellaisiin työllisyyden 

muotoihin, joilla turvataan täysimääräisesti yleiset sosiaali- ja palkkaetuudet, sekä 

asianmukaiseen ympäristönsuojeluun; katsoo, että myös pk-yrityksiä koskeva 

kokeilutapaus olisi otettava mukaan; on vakaasti sitä mieltä, että EU:n hyväksymän 

lainsäädännön on oltava sellaista, jolla pyritään varmistamaan sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden korkein mahdollinen taso; pitää siksi oleellisen tärkeänä, että 

kaikki EU:n tasolla toteutettavat toimet ja välineet on suunniteltava ja pantava täytäntöön 

siten, että eriarvoisuutta, epävarmoja työsuhteita ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan 

toimitaan johdonmukaisesti ja tuloksekkaasti; 

12. kehottaa lisäämään työmarkkinaosapuolten varhaista kuulemista ja Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean sekä alueiden komitean osallisuutta sekä ottamaan niiden näkemykset 

asianmukaisesti huomioon; 

13. toteaa, että järjestelmällisten vaikutustenarviointien käyttöönotto ei ensinnäkään saa johtaa 

lainsäädäntömenettelyn epäpolitisoitumiseen, joka unionin demokraattisessa toiminnassa 

vaikuttaisi parlamentin perustehtävään olla EU:n kansalaisten tahdon ja moniarvoisuuden 

todellinen edustaja, eikä myöskään heikentää sen lainsäädäntövaltaa vesittämällä 

parlamentin keskusteluja, tekemällä ne merkityksettömiksi ja korvaamalla niissä tehtyjä 

poliittisia päätöksiä; 

14. korostaa, että koska tavoitteena on päätöksentekomenettelyn täydellinen avoimuus ja 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden korkeimman mahdollisen tason saavuttaminen, 

kuulemisten ja vaikutustenarviointien päämääränä olisi oltava ensisijaisesti huolehtia 

julkisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden täysimääräisestä osallistumisesta 

keskeisinä toimijoina ja edistää sellaisen lainsäädännön hyväksymistä, jolla taataan 

kansalaisten perusoikeuksien ja ympäristön kokonaisvaltainen suojelu; korostaa, että 

kuulemisten ja vaikutustenarviointien on oltava osa laajempaa demokratisoimisprosessia, 

joka johtaa kansalaisten suoraan osallistumiseen EU:n päätöksentekomenettelyn kaikissa 

vaiheissa; 

15. katsoo, että komission sääntelyntarkastelulautakunnan riippumattomuutta olisi 

vahvistettava ja että sen aseman olisi oltava selkeämmin määritelty; ehdottaa kolmelle 

toimielimelle yhteisen, esimerkiksi parempaa lainsäädäntöä käsittelevän neuvoa-antavan 

elimen perustamista; 

16. pitää myönteisenä Euroopan parlamentin asiantuntijoiden osallistumista komission 

sääntelyntarkastelulautakunnan kokouksiin ja delegoituja säädöksiä tai 
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täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien ehdotusten järjestelmällistä julkaisemista sekä 

delegoitujen säädösten rekisterin perustamista; 

17. pyytää, että parlamentti kutsutaan mukaan neuvoston työryhmän ja Coreperin kokouksiin 

ja vaatii, että niiden esityslistat toimitetaan parlamentille säännönmukaisesti. 
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