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Tarkistus 1
Andrew Duff

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että vaikka talous- ja 
rahoituskriisit edellyttävät parempaa 
toimintalinjojen koordinointia useilla eri 
alueilla, on myös oleellisen tärkeää 
säilyttää selvä käsitys toimivallan jaosta 
Euroopan unionin monitasoisen hallinnon 
järjestelmässä ja tehdä päätökset kaikkein 
soveltuvimmalla tasolla ja 
mahdollisimman lähellä kansalaisia;

1. panee merkille, että vaikka talous- ja 
rahoituskriisit edellyttävät parempaa 
toimintalinjojen koordinointia useilla eri 
alueilla, on myös oleellisen tärkeää 
säilyttää selvä käsitys toimivallan jaosta 
Euroopan unionin monitasoisen hallinnon 
järjestelmässä ja tehdä päätökset kaikkein 
soveltuvimmalla tasolla;

Or. en

Tarkistus 2
Anneli Jäätteenmäki

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että vaikka talous- ja 
rahoituskriisit edellyttävät parempaa 
toimintalinjojen koordinointia useilla eri 
alueilla, on myös oleellisen tärkeää 
säilyttää selvä käsitys toimivallan jaosta 
Euroopan unionin monitasoisen hallinnon 
järjestelmässä ja tehdä päätökset kaikkein 
soveltuvimmalla tasolla ja mahdollisimman
lähellä kansalaisia;

1. panee merkille, että vaikka talous- ja 
rahoituskriisit edellyttävät parempaa 
toimintalinjojen koordinointia useilla eri 
alueilla, on myös oleellisen tärkeää 
säilyttää selvä käsitys toimivallan jaosta 
Euroopan unionin monitasoisen hallinnon 
järjestelmässä ja tehdä päätökset avoimesti
kaikkein soveltuvimmalla tasolla ja 
mahdollisimman lähellä kansalaisia 
byrokratiaa vähentäen;

Or. fi
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Tarkistus 3
Paulo Rangel

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että vaikka talous- ja 
rahoituskriisit edellyttävät parempaa 
toimintalinjojen koordinointia useilla eri 
alueilla, on myös oleellisen tärkeää 
säilyttää selvä käsitys toimivallan jaosta 
Euroopan unionin monitasoisen hallinnon 
järjestelmässä ja tehdä päätökset kaikkein 
soveltuvimmalla tasolla ja mahdollisimman 
lähellä kansalaisia;

1. panee merkille, että vaikka talous- ja 
rahoituskriisit edellyttävät parempaa 
toimintalinjojen koordinointia ja unionin 
valtuuksien lujittamista useilla eri alueilla, 
on myös oleellisen tärkeää säilyttää selvä 
käsitys toimivallan jaosta Euroopan 
unionin monitasoisen hallinnon 
järjestelmässä ja tehdä päätökset kaikkein 
soveltuvimmalla tasolla ja mahdollisimman 
lähellä kansalaisia;

Or. pt

Tarkistus 4
Zdravka Bušić

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että vaikka talous- ja 
rahoituskriisit edellyttävät parempaa 
toimintalinjojen koordinointia useilla eri 
alueilla, on myös oleellisen tärkeää 
säilyttää selvä käsitys toimivallan jaosta 
Euroopan unionin monitasoisen hallinnon 
järjestelmässä ja tehdä päätökset kaikkein 
soveltuvimmalla tasolla ja mahdollisimman 
lähellä kansalaisia;

1. panee merkille, että vaikka talous- ja 
rahoituskriisit edellyttävät parempaa 
toimintalinjojen koordinointia useilla eri 
alueilla, on myös oleellisen tärkeää 
säilyttää selvä käsitys toimivallan jaosta 
Euroopan unionin monitasoisen hallinnon 
järjestelmässä ja tehdä avoimen 
keskustelun jälkeen päätökset kaikkein 
soveltuvimmalla tasolla ja mahdollisimman 
lähellä kansalaisia;

Or. hr
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Tarkistus 5
Andrew Duff

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteet, jotka on kirjattu 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklaan ja pöytäkirjaan N:o 2, ovat 
luonteeltaan yleisiä ja perustavanlaatuisia
ja toimielimiä velvoittavia niiden kaikessa 
toiminnassa, lukuun ottamatta ainoastaan
sitä, että toissijaisuusperiaatetta ei sovelleta 
niihin harvoihin alueisiin, jotka kuuluvat 
unionin yksinomaisen toimivallan piiriin;

2. korostaa, että toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteet, jotka on kirjattu 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklaan ja pöytäkirjaan N:o 2, ovat 
luonteeltaan yleisiä ja toimielimiä 
velvoittavia niiden kaikessa toiminnassa, 
lukuun ottamatta sitä, että 
toissijaisuusperiaatetta ei sovelleta niihin 
harvoihin alueisiin, jotka kuuluvat unionin 
yksinomaisen toimivallan piiriin;

Or. en

Tarkistus 6
Paulo Rangel

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteet, jotka on kirjattu 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklaan ja pöytäkirjaan N:o 2, ovat 
luonteeltaan yleisiä ja perustavanlaatuisia 
ja toimielimiä velvoittavia niiden kaikessa 
toiminnassa, lukuun ottamatta ainoastaan 
sitä, että toissijaisuusperiaatetta ei 
sovelleta niihin harvoihin alueisiin, jotka 
kuuluvat unionin yksinomaisen 
toimivallan piiriin;

2. korostaa, että Euroopan unionin 
toimielinten on noudatettava toissijaisuus-
ja suhteellisuusperiaatteita, jotka on 
kirjattu Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklaan ja pöytäkirjaan 
N:o 2; panee merkille, että Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 
mukaan toissijaisuusperiaatetta 
sovelletaan ainoastaan unionin 
yksinomaisen toimivallan ulkopuolisiin 
aloihin;

Or. pt
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Tarkistus 7
Carlo Casini

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteet, jotka on kirjattu 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklaan ja pöytäkirjaan N:o 2, ovat 
luonteeltaan yleisiä ja perustavanlaatuisia 
ja toimielimiä velvoittavia niiden kaikessa 
toiminnassa, lukuun ottamatta ainoastaan 
sitä, että toissijaisuusperiaatetta ei sovelleta 
niihin harvoihin alueisiin, jotka kuuluvat 
unionin yksinomaisen toimivallan piiriin;

2. korostaa, että toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteet, jotka on kirjattu 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklaan ja pöytäkirjaan N:o 2, ovat 
luonteeltaan perustavanlaatuisia ja 
toimielimiä velvoittavia unionin 
toimivaltaa käytettäessä, lukuun ottamatta 
sitä, että toissijaisuusperiaatetta ei sovelleta 
niihin alueisiin, jotka kuuluvat unionin 
yksinomaisen toimivallan piiriin;

Or. it

Tarkistus 8
Paulo Rangel

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa arvioimaan, olisiko EU:n 
tasolla määriteltävä aineelliset perusteet 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden 
noudattamisen mittaamiseksi;

Or. pt

Tarkistus 9
Andrew Duff

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että pöytäkirjassa N:o 2 
kansallisille parlamenteille annetaan 
virallinen mahdollisuus neuvoa 
lainsäädäntöelintä siinä, läpäiseekö uusi 
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lakiehdotus toissijaisuusperiaatetta 
koskevan arvioinnin eli saavutetaanko 
tavoitteet niiden laajuuden tai vaikutusten 
vuoksi paremmin unionin kuin 
jäsenvaltioiden tasolla;

Or. en

Tarkistus 10
Paulo Rangel

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. panee merkille vaikutustenarviointien 
ratkaisevan tärkeän merkityksen 
päätöksenteon tukivälineenä 
lainsäädäntömenettelyssä ja painottaa, 
että toissijaisuuteen ja suhteellisuuteen 
liittyvät kysymykset on tässä yhteydessä 
otettava asianmukaisesti huomioon;

Or. pt

Tarkistus 11
Andrew Duff

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
jäsenvaltioiden parlamentit osoittavat yhä 
enemmän kiinnostusta näiden periaatteiden 
asianmukaiseen soveltamiseen unionin 
toimielimissä; toteaa, että tästä osoituksena 
on, että vuonna 2011 Euroopan parlamentti 
vastaanotti 77 perusteltua lausuntoa, joissa 
väitettiin, että lainsäädäntöesitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen, ja 
523 muuta lausuntoa, joissa arvosteltiin 
muun muassa suhteellisuusperiaatteen 
noudattamatta jättämistä; ottaa huomioon, 

3. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
jäsenvaltioiden parlamentit osoittavat yhä 
enemmän kiinnostusta näiden periaatteiden 
asianmukaiseen soveltamiseen unionin 
toimielimissä; toteaa, että tästä osoituksena 
on, että vuonna 2011 Euroopan parlamentti 
vastaanotti 77 perusteltua lausuntoa, joissa 
väitettiin, että lainsäädäntöesitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen, ja 
523 muuta lausuntoa
lainsäädäntöesityksen eri näkökohdista; 
ottaa huomioon, että vuonna 2010 
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että vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 41 
ja 299;

vastaavat luvut olivat 41 ja 299;

Or. en

Tarkistus 12
Paulo Rangel

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti siihen, että
jäsenvaltioiden parlamentit osoittavat yhä 
enemmän kiinnostusta näiden periaatteiden 
asianmukaiseen soveltamiseen unionin 
toimielimissä; toteaa, että tästä osoituksena 
on, että vuonna 2011 Euroopan parlamentti 
vastaanotti 77 perusteltua lausuntoa, joissa 
väitettiin, että lainsäädäntöesitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen, ja 
523 muuta lausuntoa, joissa arvosteltiin 
muun muassa suhteellisuusperiaatteen 
noudattamatta jättämistä; ottaa huomioon, 
että vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 41
ja 299;

3. suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden 
parlamenttien tiiviimpään osallistumiseen 
EU:n lainsäädäntöprosessiin ja siihen, 
että ne osoittavat yhä enemmän 
kiinnostusta näiden periaatteiden 
asianmukaiseen soveltamiseen unionin 
toimielimissä; toteaa, että tästä osoituksena 
on, että vuonna 2011 Euroopan parlamentti 
vastaanotti 523 lausuntoa, joista 
ainoastaan 77 oli perusteltuja lausuntoja, 
joissa väitettiin, että lainsäädäntöesitys ei 
ole toissijaisuusperiaatteen mukainen; ottaa 
huomioon, että vuonna 2010 vastaavat 
luvut olivat 299 ja 41;

Or. pt

Tarkistus 13
Carlo Casini

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
jäsenvaltioiden parlamentit osoittavat yhä 
enemmän kiinnostusta näiden periaatteiden 
asianmukaiseen soveltamiseen unionin 
toimielimissä; toteaa, että tästä osoituksena 
on, että vuonna 2011 Euroopan parlamentti 
vastaanotti 77 perusteltua lausuntoa, joissa 
väitettiin, että lainsäädäntöesitys ei ole 

3. panee merkille sen, että jäsenvaltioiden 
parlamentit osoittavat yhä enemmän 
kiinnostusta näiden periaatteiden 
asianmukaiseen soveltamiseen unionin 
toimielimissä; toteaa, että tästä osoituksena 
on, että vuonna 2011 Euroopan parlamentti 
vastaanotti 77 perusteltua lausuntoa, joissa 
väitettiin, että lainsäädäntöesitys ei ole 
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toissijaisuusperiaatteen mukainen, ja 
523 muuta lausuntoa, joissa arvosteltiin 
muun muassa suhteellisuusperiaatteen 
noudattamatta jättämistä; ottaa huomioon, 
että vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 41 
ja 299; 

toissijaisuusperiaatteen mukainen, ja 
523 muuta lausuntoa, joissa arvosteltiin 
muun muassa suhteellisuusperiaatteen 
noudattamatta jättämistä; ottaa huomioon, 
että vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 41 
ja 299;

Or. it

Tarkistus 14
Andrej Plenković

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
jäsenvaltioiden parlamentit osoittavat yhä 
enemmän kiinnostusta näiden periaatteiden 
asianmukaiseen soveltamiseen unionin 
toimielimissä; toteaa, että tästä osoituksena 
on, että vuonna 2011 Euroopan parlamentti 
vastaanotti 77 perusteltua lausuntoa, joissa 
väitettiin, että lainsäädäntöesitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen, ja 
523 muuta lausuntoa, joissa arvosteltiin 
muun muassa suhteellisuusperiaatteen 
noudattamatta jättämistä; ottaa huomioon, 
että vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 41 
ja 299;  

3. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
jäsenvaltioiden parlamentit osoittavat yhä 
enemmän kiinnostusta näiden periaatteiden 
asianmukaiseen soveltamiseen unionin 
toimielimissä; toteaa, että tästä osoituksena 
on, että vuonna 2011 Euroopan parlamentti 
vastaanotti 77 perusteltua lausuntoa, joissa 
väitettiin, että lainsäädäntöesitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen, ja 
523 muuta lausuntoa, joissa arvosteltiin 
muun muassa suhteellisuusperiaatteen 
noudattamatta jättämistä; ottaa huomioon, 
että vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 41 
ja 299; toteaa, että Euroopan parlamentti 
ilmaisee halukkuutensa jatkaa ja lujittaa 
kaikenlaista yhteistyötä ja parlamenttien 
välistä vuoropuhelua jäsenvaltioiden 
parlamenttien kanssa;

Or. hr
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Tarkistus 15
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa voimakkaasti 
parlamentaarisen valvonnan merkitystä 
sekä Euroopan parlamentissa että 
jäsenvaltioiden parlamenteissa; suosittaa, 
että jäsenvaltioiden parlamenteille 
tarjotaan merkittävää tukea, jotta ne 
voivat suorittaa valvontatehtäviään; 
ehdottaa, että jäsenvaltioiden 
parlamenteille annetaan suuntaviivat, 
joiden avulla ne voivat arvioida 
toissijaisuusperiaatteen noudattamista;

Or. de

Tarkistus 16
Andrew Duff

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että toissijaisuusperiaate on 
poliittinen ohje vallankäytölle unionin 
tasolla; pitää valitettavana, että näin ollen 
tuomioistuin ei kyseisessä järjestelmässä 
voi velvoittaa noudattamaan 
toissijaisuusperiaatetta;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 17
Paulo Rangel

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että toissijaisuusperiaate on 
poliittinen ohje vallankäytölle unionin 
tasolla; pitää valitettavana, että näin ollen 
tuomioistuin ei kyseisessä järjestelmässä 
voi velvoittaa noudattamaan
toissijaisuusperiaatetta;

4. toteaa, että Euroopan unionin 
tuomioistuimella on SEUT-sopimuksen
263 artiklan nojalla toimivalta tarkistaa, 
että lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävissä säädöksissä noudatetaan
toissijaisuusperiaatetta;

Or. pt

Tarkistus 18
Carlo Casini

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että toissijaisuusperiaate on 
poliittinen ohje vallankäytölle unionin 
tasolla; pitää valitettavana, että näin ollen 
tuomioistuin ei kyseisessä järjestelmässä 
voi velvoittaa noudattamaan 
toissijaisuusperiaatetta;

4. toteaa, että toissijaisuusperiaate on 
poliittinen ohje vallankäytölle unionin 
tasolla;

Or. it

Tarkistus 19
Paulo Rangel

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee toisaalta merkille, että 
perussopimusten mukaan Euroopan 
unionin tuomioistuimella on 
oikeudenkäyttövalta ”perussopimusten tai 
niiden soveltamista koskevan 
oikeussäännön rikkomisen” perusteella ja 

5. panee merkille, että perussopimusten 
mukaan Euroopan unionin 
tuomioistuimella on oikeudenkäyttövalta 
”perussopimusten tai niiden soveltamista 
koskevan oikeussäännön rikkomisen” 
perusteella nostetuissa kanteissa ja että 
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että Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen mukaan toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaate kuuluvat näihin 
oikeussääntöihin; panee merkille, että 
myös näiden periaatteiden noudattaminen 
kuuluu unionin säädösten pätevyyden 
oikeudellisen tarkastelun piiriin;

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
mukaan toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaate kuuluvat näihin 
oikeussääntöihin; panee merkille, että 
myös näiden periaatteiden noudattaminen 
kuuluu unionin säädösten pätevyyden 
oikeudellisen tarkastelun piiriin;

Or. pt

Tarkistus 20
Andrew Duff

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa kuitenkin, että kun tätä 
noudattamista tarkastellaan 
monimutkaisissa taloudellisissa 
yhteyksissä, tuomioistuin rajoittaa 
tarkastelunsa toimintaperusteisiin, jotka 
on esitetty kyseisen säädöksen johdanto-
osassa ja perusteluissa, ja katsoo, että 
hyväksytyn toimenpiteen lainmukaisuus 
on kyseenalainen ainoastaan silloin, kun 
toimenpide on selkeästi 
epäasianmukainen niiden tavoitteiden 
kannalta, joihin toimivaltaiset toimielimet 
pyrkivät;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 21
Paulo Rangel

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa kuitenkin, että kun tätä 
noudattamista tarkastellaan 
monimutkaisissa taloudellisissa 
yhteyksissä, tuomioistuin rajoittaa 

6. korostaa kuitenkin, että tuomioistuin 
toteaa 12. toukokuuta 2011 asiassa C-
176/09 Luxemburgin suurherttuakunta v. 
Euroopan parlamentti ja Euroopan 



AM\1004530FI.doc 13/24 PE519.763v01-00

FI

tarkastelunsa toimintaperusteisiin, jotka 
on esitetty kyseisen säädöksen johdanto-
osassa ja perusteluissa, ja katsoo, että 
hyväksytyn toimenpiteen lainmukaisuus on 
kyseenalainen ainoastaan silloin, kun 
toimenpide on selkeästi epäasianmukainen 
niiden tavoitteiden kannalta, joihin 
toimivaltaiset toimielimet pyrkivät;

unionin neuvosto antamassaan 
tuomiossa, että suhteellisuusperiaate 
”edellyttää, että kyseessä olevan 
säännöstön legitiimit tavoitteet ovat 
toteutettavissa unionin oikeuden 
säännöksessä säädettyjen keinojen avulla 
ja että näillä keinoilla ei ylitetä sitä, mikä 
on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi” ja että ”alalla, jolla 
unionin lainsäätäjällä on laaja 
normatiivinen valta”, hyväksytyn 
toimenpiteen lainmukaisuus on 
kyseenalainen ainoastaan silloin, kun 
toimenpide on selkeästi epäasianmukainen 
niiden tavoitteiden kannalta, joihin 
toimivaltaiset toimielimet pyrkivät,
vaikkakin unionin lainsäätäjän ”on 
perustettava valintansa objektiivisiin 
kriteereihin” ja sen on mahdollisiin eri 
toimenpiteisiin liittyvien vaatimusten 
arvioinnissa ”tutkittava, ovatko valitulla 
toimenpiteellä tavoiteltavat päämäärät 
omiaan oikeuttamaan tiettyjen toimijoiden 
osalta jopa huomattavatkin epäedulliset 
taloudelliset seuraukset”; 

Or. pt

Tarkistus 22
Andrew Duff

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. panee merkille, että 
toissijaisuusperiaate sellaisena kuin se on 
muotoiltu perussopimuksissa, sallii 
unionin toimet vain siinä tapauksessa ja 
vain siinä laajuudessa kuin jäsenvaltiot 
eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa 
suunnitellun toiminnan tavoitteita, mikä 
tarkoittaa, että ”toissijaisuustarkastus” 
sisältää tietyssä määrin 
”suhteellisuustarkastuksen” ja korostaa 
siten näiden kahden periaatteen 

Poistetaan.
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toiminnallista täydentävyyttä;

Or. en

Tarkistus 23
Paulo Rangel

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. panee merkille, että toissijaisuusperiaate 
sellaisena kuin se on muotoiltu 
perussopimuksissa, sallii unionin toimet 
vain siinä tapauksessa ja vain siinä 
laajuudessa kuin jäsenvaltiot eivät voi 
riittävällä tavalla toteuttaa suunnitellun 
toiminnan tavoitteita, mikä tarkoittaa, että
”toissijaisuustarkastus” sisältää tietyssä 
määrin ”suhteellisuustarkastuksen” ja 
korostaa siten näiden kahden periaatteen 
toiminnallista täydentävyyttä;

7. panee merkille, että toissijaisuusperiaate 
sellaisena kuin se on muotoiltu 
perussopimuksissa, sallii unionin toimet
aloilla, jotka eivät kuulu sen 
yksinomaiseen toimivaltaan vain siinä 
tapauksessa ja vain siinä laajuudessa kuin 
jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon 
tasolla tai alueellisella taikka paikallisella 
tasolla riittävällä tavalla toteuttaa 
suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne 
voidaan suunnitellun toiminnan 
laajuuden tai vaikutusten vuoksi 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, mikä 
tarkoittaa, että ”toissijaisuustarkastus” 
sisältää tietyssä määrin
”suhteellisuustarkastuksen” ja korostaa 
siten näiden kahden periaatteen 
toiminnallista täydentävyyttä; katsoo, että 
toissijaisuus alueelliseen optimointiin 
liittyvänä puolueettomana oikeudellisena 
periaatteena voi sekä johtaa unionin 
toiminnan laajentamiseen sen toimivallan 
puitteissa olosuhteiden näin vaatiessa että 
myös rajoittaa kyseessä olevaa tointa tai 
lopettaa sen, jos sille ei ole enää perusteita;

Or. pt
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Tarkistus 24
Carlo Casini

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. panee merkille, että toissijaisuusperiaate 
sellaisena kuin se on muotoiltu 
perussopimuksissa, sallii unionin toimet 
vain siinä tapauksessa ja vain siinä 
laajuudessa kuin jäsenvaltiot eivät voi 
riittävällä tavalla toteuttaa suunnitellun 
toiminnan tavoitteita, mikä tarkoittaa, että 
”toissijaisuustarkastus” sisältää tietyssä 
määrin ”suhteellisuustarkastuksen” ja 
korostaa siten näiden kahden periaatteen 
toiminnallista täydentävyyttä;

7. panee merkille, että toissijaisuusperiaate 
sellaisena kuin se on muotoiltu 
perussopimuksissa, sallii unionin toimet 
vain siinä tapauksessa ja vain siinä 
laajuudessa kuin jäsenvaltiot eivät voi 
riittävällä tavalla toteuttaa suunnitellun 
toiminnan tavoitteita, kun taas 
suhteellisuusperiaatteen mukaan unionin 
toimenpiteet eivät saa sisällöltään eivätkä 
muodoltaan ylittää sitä, mikä on tarpeen 
perustamissopimusten tavoitteiden 
saavuttamiseksi; toteaa, että toissijaisuus 
ja suhteellisuus liittyvät tiiviisti toisiinsa, 
mutta ovat kuitenkin erillisiä:  
ensimmäinen liittyy unionin toimien 
asianmukaisuuteen aloilla, jotka eivät 
kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, ja 
toinen lainsäätäjän määräämien keinojen 
ja päämäärien väliseen suhteellisuuteen  
ja on unionin toimivallan harjoittamista 
koskeva yleissääntö; toteaa, että 
tarkasteltaessa lainsäädäntöesityksen 
suhteellisuutta on johdonmukaisesti 
otettava huomioon myös toissijaisuus, 
koska toissijaisuustarkastus ei olisi 
riittävän tehokas, ellei samaan aikaan 
tarkasteta myös suhteellisuutta;

Or. it

Tarkistus 25
Andrew Duff

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää valitettavana, että vuonna 2011 
komissio sai vain vähän parlamentin 

8. huomauttaa, että vuonna 2011 komissio 
sai vain vähän parlamentin kysymyksiä 
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kysymyksiä (32 yli 12 000 kysymyksestä) 
asioista, jotka liittyvät toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden noudattamiseen, 
ja kehottaa jäseniä käyttämään enemmän 
tätä parlamentaarisen valvonnan 
välinettä;

(32 yli 12 000 kysymyksestä) asioista, 
jotka liittyvät toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden noudattamiseen;

Or. en

Tarkistus 26
Paulo Rangel

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää valitettavana, että vuonna 2011 
komissio sai vain vähän parlamentin 
kysymyksiä (32 yli 12 000 kysymyksestä) 
asioista, jotka liittyvät toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden noudattamiseen, 
ja kehottaa jäseniä käyttämään enemmän 
tätä parlamentaarisen valvonnan 
välinettä;

8. panee merkille, että vuonna 2011 
komissio sai vain vähän parlamentin 
kysymyksiä (32 yli 12 000 kysymyksestä) 
asioista, jotka liittyvät toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden noudattamiseen;

Or. pt

Tarkistus 27
Carlo Casini

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää valitettavana, että vuonna 2011 
komissio sai vain vähän parlamentin 
kysymyksiä (32 yli 12 000 kysymyksestä) 
asioista, jotka liittyvät toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden noudattamiseen, 
ja kehottaa jäseniä käyttämään enemmän 
tätä parlamentaarisen valvonnan välinettä;

8. panee merkille, että vuonna 2011 
komissio sai vain vähän parlamentin 
kysymyksiä (32 yli 12 000 kysymyksestä) 
asioista, jotka liittyvät toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden noudattamiseen, 
mikä tarkoittaa, että vain harvat 
jäsenvaltioiden parlamentit käyttivät tätä 
parlamentaarisen valvonnan välinettä;

Or. it
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Tarkistus 28
Andrew Duff

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. panee merkille, että vuonna 2011 
komissio sai 64 toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden soveltamista 
koskevaa pöytäkirjan N:o 2 mukaista 
perusteltua lausuntoa, mikä merkitsee 
huomattavaa lisäystä vuodesta 2010; 
kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että
yksikään komission ehdotus ei saanut 
riittävän montaa perusteltua lausuntoa, 
jotta olisi voitu käynnistää pöytäkirjan 
mukainen ”keltaisen kortin” tai ”oranssin 
kortin” menettely;

9. panee kuitenkin merkille, että yksikään 
komission ehdotus ei saanut riittävän 
montaa perusteltua lausuntoa, jotta olisi 
voitu käynnistää pöytäkirjan mukainen
”keltaisen kortin” tai ”oranssin kortin” 
menettely;

(Siirretään 3 a kohtaan (uusi))

Or. en

Tarkistus 29
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. panee merkille, että vuonna 2011 
komissio sai 64 toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden soveltamista 
koskevaa pöytäkirjan N:o 2 mukaista 
perusteltua lausuntoa, mikä merkitsee 
huomattavaa lisäystä vuodesta 2010; 
kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että 
yksikään komission ehdotus ei saanut 
riittävän montaa perusteltua lausuntoa, 
jotta olisi voitu käynnistää pöytäkirjan 
mukainen ”keltaisen kortin” tai ”oranssin 
kortin” menettely;

9. panee merkille, että vuonna 2011 
komissio sai 64 toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden soveltamista 
koskevaa pöytäkirjan N:o 2 mukaista 
perusteltua lausuntoa, mikä merkitsee 
huomattavaa lisäystä vuodesta 2010; 
kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että 
tällä raportointijaksolla yksikään 
komission ehdotus ei saanut riittävän 
montaa perusteltua lausuntoa, jotta olisi 
voitu käynnistää pöytäkirjan mukainen 
”keltaisen kortin” tai ”oranssin kortin” 
menettely;
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Or. de

Tarkistus 30
Paulo Rangel

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. panee merkille, että vuonna 2011 
komissio sai 64 toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden soveltamista 
koskevaa pöytäkirjan N:o 2 mukaista 
perusteltua lausuntoa, mikä merkitsee 
huomattavaa lisäystä vuodesta 2010; 
kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että 
yksikään komission ehdotus ei saanut 
riittävän montaa perusteltua lausuntoa, 
jotta olisi voitu käynnistää pöytäkirjan 
mukainen ”keltaisen kortin” tai ”oranssin 
kortin” menettely;

9. panee merkille, että vuonna 2011 
komissio sai 64 toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden soveltamista 
koskevaa pöytäkirjan N:o 2 mukaista 
perusteltua lausuntoa, mikä merkitsee 
huomattavaa lisäystä vuodesta 2010; toteaa 
kuitenkin, että nämä 64 perusteltua 
lausuntoa edustivat vain 10 prosenttia 
niiden lausuntojen kokonaismäärästä 
(622), jotka komissiolle toimitettiin 
vuonna 2011 osana kyseistä kansallisten 
parlamenttien kanssa käymäänsä  
poliittista vuoropuhelua; kiinnittää 
huomiota myös siihen, että yksikään 
komission ehdotus ei saanut riittävän 
montaa perusteltua lausuntoa, jotta olisi 
voitu käynnistää pöytäkirjan mukainen 
”keltaisen kortin” tai ”oranssin kortin” 
menettely;

Or. pt

Tarkistus 31
Carlo Casini

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. panee merkille, että vuonna 2011 
komissio sai 64 toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden soveltamista 
koskevaa pöytäkirjan N:o 2 mukaista 
perusteltua lausuntoa, mikä merkitsee 
huomattavaa lisäystä vuodesta 2010; 
kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että 
yksikään komission ehdotus ei saanut 

9. panee merkille, että vuonna 2011 
komissio sai 64 toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden soveltamista 
koskevaa pöytäkirjan N:o 2 mukaista 
perusteltua lausuntoa, mikä merkitsee 
huomattavaa lisäystä vuodesta 2010; 
kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että 
vuonna 2011 yksikään komission 



AM\1004530FI.doc 19/24 PE519.763v01-00

FI

riittävän montaa perusteltua lausuntoa, 
jotta olisi voitu käynnistää pöytäkirjan 
mukainen ”keltaisen kortin” tai ”oranssin 
kortin” menettely; 

lainsäädäntöehdotus ei saanut riittävän 
montaa perusteltua lausuntoa, jotta olisi 
voitu käynnistää pöytäkirjan mukainen 
”keltaisen kortin” tai ”oranssin kortin” 
menettely; toteaa kuitenkin, että 
komission ehdotus käynnisti 22. 
toukokuuta 2012 ensimmäisen kerran 
”keltaisen kortin” menettelyn (ehdotus 
neuvoston asetukseksi työtaisteluoikeuden 
harjoittamisesta suhteessa 
sijoittautumisvapauteen ja palvelujen 
tarjoamisen vapauteen, ts. ehdotus Monti 
II -asetukseksi);  korostaa, että komissio 
peruutti ehdotuksen ei sen vuoksi, että se 
katsoi toissijaisuusperiaatetta rikotun, 
vaan siksi, että se totesi, ettei ehdotus 
luultavasti saisi hyväksymisen 
edellyttämää riittävää poliittista tukea 
Euroopan parlamentissa ja neuvostossa;

Or. it

Tarkistus 32
Carlo Casini

Lausuntoluonnos
9 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

katsoo, että toissijaisuusperiaatteen 
tarkastamista koskevaa järjestelmää on 
pidettävä erittäin tärkeänä Euroopan 
unionin ja jäsenvaltioiden toimielinten 
välisenä yhteistyövälineenä ja 
hyödynnettävä sellaisena; toteaa 
tyytyväisenä, että menettelyä mukautetaan 
nyt Euroopan toimielinhierarkian 
monitasoisia neuvotteluja ja
yhteistyövuoropuhelua varten;

Or. it
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Tarkistus 33
Paulo Rangel

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. panee huolestuneena merkille, että 
kansalliset parlamentit ovat korostaneet 
joissakin perustelluissa lausunnoissa, että 
toissijaisuusperiaatteeseen liittyvät 
perustelut ovat olleet riittämättömiä tai 
puuttuneet kokonaan joistakin komission 
lainsäädäntöehdotuksista;

Or. pt

Tarkistus 34
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. suosittaa, että olisi tutkittava, miksi 
jäsenvaltioiden parlamentit antavat niin 
vähän virallisia, perusteltuja lausuntoja 
sekä määritettävä, johtuuko tämä siitä, 
että kaikki noudattavat 
toissijaisuusperiaatetta vai siitä, että 
kansalliset parlamentit eivät voi käsitellä 
kyseisen periaatteen toteutumista 
riittämättömien resurssien tai tiukkojen 
aikataulujen takia; toivoo, että Euroopan 
komissio tutkii asian;

Or. de
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Tarkistus 35
Paulo Rangel

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. korostaa, että EU:n toimielinten on 
luotava olosuhteet, jotta kansalliset 
parlamentit voivat valvoa 
lainsäädäntöehdotuksia, ja taattava, että 
komissio esittää 
lainsäädäntöpäätöksissään 
yksityiskohtaiset ja kattavat toissijaisuutta 
ja suhteellisuutta koskevat perustelut 
Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 2 
5 artiklan mukaisesti; 

Or. pt

Tarkistus 36
Paulo Rangel

Lausuntoluonnos
9 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 c. huomauttaa lisäksi tältä osin, että 
tällä hetkellä voimassa olevien 
kansallisten parlamenttien toissijaisuutta 
ja suhteellisuutta koskevien 
valvontatoimien suorittamiseen liittyvien 
määräaikojen on katsottu usein olevan 
riittämättömiä;

Or. pt
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Tarkistus 37
Paulo Rangel

Lausuntoluonnos
9 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 d. korostaa, että Euroopan unionin 
toimielimet ovat vastuussa sen 
varmistamisesta, että lainsäädäntö on 
selkeää ja helposti ymmärrettävää eikä 
aiheuta tarpeetonta hallinnollista rasitetta 
kansalaisille ja yrityksille;

Or. pt

Tarkistus 38
Paulo Rangel

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. panee merkille, että jäsenvaltioissa, 
kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja 
Alankomaissa, ollaan yhä enemmän 
huolissaan siitä, että Euroopan unionin 
toimielimet sekaantuvat liian usein 
jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin;

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 39
Andrew Duff

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. panee merkille, että jäsenvaltioissa, 
kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja 
Alankomaissa, ollaan yhä enemmän
huolissaan siitä, että Euroopan unionin 
toimielimet sekaantuvat liian usein 

10. panee merkille, että joissakin 
jäsenvaltioissa ollaan huolissaan EU:n 
lainsäädännön tunkeutumisesta asioihin, 
jotka olisi mittasuhteidensa vuoksi 
parasta jättää jäsenvaltioille; pitää tästä 
syystä ilahduttavana puheenjohtaja 
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jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin; Barroson unionin tilaa koskevassa 
puheessaan esittämää toteamusta, jonka 
mukaan EU:n on oltava suuri suurissa 
asioissa ja pienempi pienemmissä 
asioissa;

Or. en

Tarkistus 40
Anneli Jäätteenmäki

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. panee merkille, että jäsenvaltioissa, 
kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja 
Alankomaissa, ollaan yhä enemmän 
huolissaan siitä, että Euroopan unionin 
toimielimet sekaantuvat liian usein 
jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin;

10. panee merkille, että useissa
jäsenvaltioissa, kuten Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa ja Alankomaissa, ollaan 
yhä enemmän huolissaan siitä, että 
Euroopan unionin toimielimet sekaantuvat 
liian usein jäsenvaltioiden sisäisiin 
asioihin.

Or. fi

Tarkistus 41
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. panee merkille, että jäsenvaltioissa, 
kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja 
Alankomaissa, ollaan yhä enemmän 
huolissaan siitä, että Euroopan unionin 
toimielimet sekaantuvat liian usein 
jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin;

10. panee merkille, että joissakin 
jäsenvaltioissa, kuten Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa ja Alankomaissa, ollaan 
yhä enemmän huolissaan siitä, että 
Euroopan unionin toimielimet sekaantuvat 
liian usein jäsenvaltioiden sisäisiin 
asioihin;

Or. de

Tarkistus 42
Andrej Plenković
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Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. panee merkille, että jäsenvaltioissa, 
kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja 
Alankomaissa, ollaan yhä enemmän
huolissaan siitä, että Euroopan unionin 
toimielimet sekaantuvat liian usein 
jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin;

10. panee merkille, että tietyissä 
jäsenvaltioissa (kuten Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa ja Alankomaissa) on 
poliittisia puolueita, jotka ovat huolissaan 
siitä, että Euroopan unionin toimielimet 
sekaantuvat liian usein jäsenvaltioiden 
sisäisiin asioihin; katsoo, että tässä 
yhteydessä tarvitaan tehokasta EU:n 
viestintästrategiaa, jotta kansalaisille 
voidaan kertoa EU:n roolista ja 
valtuuksista; 

Or. hr

Tarkistus 43
Carlo Casini

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. panee merkille, että jäsenvaltioissa, 
kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja 
Alankomaissa, ollaan yhä enemmän 
huolissaan siitä, että Euroopan unionin 
toimielimet sekaantuvat liian usein 
jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin;

10. katsoo, että suuremman 
demokraattisen legitimiteetin nimissä olisi 
kiinnitettävä perusteellista huomiota 
varhaisvaroitusjärjestelmään. 

Or. it


