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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. pitää valitettavana, että kuluttajien ja yritysten lisäksi myös oikeusalan ammattilaiset ja 
kuluttajansuojajärjestöt jäsenvaltioissa tuntevat vain kansallisen oikeusavun, eivätkä 
eurooppalaista oikeusapua;

2. toteaa, ettei muitakaan eurooppalaisia menettelyjä, kuten vähäisiin vaatimuksiin 
sovellettavaa eurooppalaista menettelyä1, tunneta eikä niistä nykyisillä tiedotustoimilla tule 
kovin tunnettuja;

3. kehottaa perustamaan palvelun, josta voidaan helposti löytää EU-oikeusavun saajia 
avustavia asianajajia ja jossa ilmoitetaan näiden asianajajien puhuma(t) kieli (kielet) ja 
heidän tuntemansa oikeusjärjestelmä(t);

4. katsoo, että olisi järkevää nimetä kuhunkin jäsenvaltioon yksi yhteyspiste, joka ottaa 
vastaan oikeusapuhakemuksia ja välittää niitä eteenpäin;

5. ei pidä kovin käyttäjäystävällisenä, ettei Euroopan siviilioikeudellisen atlaksen eikä 
myöskään sähköisen oikeusportaalin sivustolta ole ladattavissa eikä asianmukaisesti 
tulostettavissa oikeusavun hakemiseen tarkoitettuja lomakkeita eikä muitakaan lomakkeita; 
kehottaa komissiota korjaamaan tämän puutteen heti;

6. korostaa, että kertomuksessa mainittu siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan 
oikeudellinen verkosto antaa tosin tietoa oikeusavusta mutta että tiedot on viimeksi 
päivitetty 12. heinäkuuta 2007;

7. katsoo, että oikeusavun myöntämisen taloudellisia kriteerejä vahvistettaessa on otettava 
huomioon erilaiset elinkustannukset jäsenvaltioissa;

8. katsoo, toisin kuin komissio, että jäsenvaltioiden on ponnisteltava lujemmin direktiivin 
2003/8/EY 18 artiklan (tiedottaminen) noudattamiseksi;

9. kehottaa komissiota tiedottamaan kuluttajille ja yrityksille paremmin siviili- ja 
kauppaoikeudellisiin riita-asioihin liittyvistä eurooppalaisista toimista ja niihin sisältyvistä 
mahdollisuuksista sekä tukemaan ja edistämään tiedotuskampanjoita koko EU:ssa;

10. kehottaa komissiota esittämään tarkistetun ehdotuksen, jossa korjataan sen kertomuksessa 
(COM(2012)0071) mainitut heikkoudet ja tulkinnassa esiintyvät puutteet ja täydennetään 
säännöksiä tapauksilla, jotka nyt eivät sisälly siihen; kehottaa komissiota lisäksi 
huolehtimaan siitä, että jäsenvaltioiden määräyksiä yhtenäistetään, jotta vältytään uusilta 
väärinymmärryksiltä ja lainsäädännön aukoilta.

                                               
1 Asetus (EY) N:o 861/2007.


