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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että on tärkeää, että parlamentti soveltaa laaja-alaista tarkastelutapaa 
monivuotiseen rahoituskehykseen liittyvien valtuuksien täytäntöönpanoon;

2. korostaa, että lainsäädäntövallan siirtämiseen komissiolle sisältyy merkittäviä poliittisia ja 
strategisia kysymyksiä; toteaa monivuotista rahoituskehystä koskevien 
lainsäädäntöehdotusten yhteydessä, että sellaisista osa-alueista, kuten tavoitteet ja 
ensisijaiset aihealueet sekä yleisluonteinen rahoituksen jakautuminen, olisi säädettävä 
delegoiduilla säädöksillä, kun ne eivät sisälly perussäädökseen1;

3. arvostelee neuvostoa ja komissiota siitä, että ne yrittävät järjestelmällisesti välttää 
delegoituja säädöksiä lainsäädäntöehdotuksissa; kehottaa kyseisiä toimielimiä 
noudattamaan SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklaa liittyen delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten erilaiseen luonteeseen; muistuttaa, että työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden alalla parlamentti on kyseenalaistanut EURES-päätöksen2 Euroopan 
unionin tuomioistuimessa oikeuksiensa puolustamiseksi;

4. tähdentää, että on täysin parlamentin harkintavallassa päättää, mitkä perussäädöksen 
muista kuin keskeisistä osista on säädettävä delegoimalla valta komissiolle ja mitkä 
muulla tavoin; toteaa, että sen olisi delegoitava valtuuksia varovaisesti ja ottaen huomioon 
tarpeen turvata sen oikeudet ja varmistaa EU:n lainsäädännön avoimuus;

5. toteaa, että vanhojen komitologiamenettelyjen mukauttamisen yhteydessä olisi toimet, 
joihin aiemmin sovellettiin valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä, muutettava 
delegoiduiksi säädöksiksi täytäntöönpanosäädösten sijaan; kehottaa komissiota 
vauhdittamaan mukauttamista;

6. katsoo, että nykyinen täytäntöönpanosäädösten tarkastelua koskeva aikataulu on liian 
lyhyt eikä mahdollista parlamentin riittävää täytäntöönpanosäädösten valvontaa;

7. korostaa, että olisi parannettava delegoituja säädöksiä koskevien tietojen ja avoimuuden 
tasoa, kun kyse on delegoitujen säädösten toimittamisesta ja valmistelusta.

                                               
1 Puheenjohtajakokouksen pöytäkirja 15.11.2012, valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajan Lehnen 
Euroopan parlamentille lähettämän 25. lokakuuta 2012 päivätyn kirjeen perusteella.
2 EUVL L 328, 28.11. 2012, s. 21, komission täytäntöönpanopäätös, annettu 26. marraskuuta 2012, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 492/2011 panemisesta täytäntöön siltä osin kuin on 
kyse avoimien työpaikkojen ja työhakemusten välittämisestä ja EURES-verkoston uusimisesta. 


