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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat ehdotukset:

Oikeusasiat

1. korostaa, että lait on ensisijaisesti laadittava yksinkertaisiksi ja selkeiksi ja niiden on 
oltava helposti ymmärrettävissä, jotta turvataan EU:n lainsäädännön mahdollisimman 
suuri avoimuus ja taataan sen tehokas täytäntöönpano; korostaa, että on tuettava 
eurooppalaisen oikeusalueen kehittämistä riittävillä taloudellisilla resursseilla, jotta 
kansalaisille voidaan antaa EU:n laajuisia normeja, oikeuden perustaso ja tasapuolinen 
kohtelu sekä varmistaa, että he voivat täysimääräisesti käyttää oikeuksiaan kaikkialla 
Euroopassa;

2. pitää ehdottoman tärkeänä, että EU rahoittaa merkityksellisillä määrärahoilla useita 
kohdennettuja rahoitusohjelmia, jotka tukevat sen lainsäädäntöä ja politiikkoja oikeuden 
alalla, ja että keskitytään rajat ylittäviin asioihin, joita voidaan käsitellä riittävän hyvin 
ainoastaan EU-tason koordinoiduilla toimilla;

3. painottaa, että täyden oikeussuojan saatavuutta, perusteellista oikeusalan koulutusta ja 
tehokasta oikeusalan yhteistyötä sekä yksityisoikeuden asioissa että rikosasioissa 
voitaisiin lujittaa lisäämällä oikeusalan ohjelmalle (2014–2020) ehdotettuja määrärahoja, 
ja vaatii viiden prosentin lisäystä ohjelman määrärahoihin;

Hallinto

4. on samaa mieltä komission kanssa siitä, että hallintomenojen käyttöä on järkeistettävä; 
painottaa kuitenkin, että on olennaisen tärkeää sovittaa tasapainoisesti yhteen lisäsäästöt ja 
tarve varmistaa, että toimielimet pystyvät hoitamaan tehtävänsä niille perussopimuksissa 
annettujen velvoitteiden ja valtuuksien mukaisesti, ja ottaa huomioon meneillään olevasta 
talouskriisistä johtuvat vaikeat haasteet;

5. panee merkille, että 80 prosenttia komission suunnittelemista säästöistä perustuu 
ehdotettuun viiden prosentin henkilöstövähennykseen; vastustaa ehdottomasti lineaaristen 
henkilöstövähennysten käyttämistä kaikissa toimielimissä, elimissä ja virastoissa, sillä 
näille perussopimuksissa annetut tehtävät ja velvoitteet eroavat suuresti toisistaan; 
painottaa, että niiden pitäisi saada itse päättää, mitä koskevia ja millaisia leikkauksia 
voidaan tehdä haittaamatta varsinaista toimintaa;

6. muistuttaa, että vuonna 2004 unionin virkamieshallintoa uudistettiin perusteellisesti, 
minkä seurauksena jo nyt on säästetty kolme miljardia euroa ja vuoteen 2020 mennessä 
saavutetaan vielä noin viiden miljardin euron säästöt unionin talousarviossa; huomauttaa, 
että EU:n hallintomenojen osuus on vain 5,8 prosenttia vuosien 2007–2013 
monivuotisesta rahoituskehyksestä, joka puolestaan vastaa noin yhtä prosenttia EU:n 
bruttokansantulosta;

7. toteaa, että budjettivallan käyttäjien pitää ottaa huomioon taloudellisen ja sosiaalisen 
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toimintaympäristön muutokset seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana, mutta 
painottaa, että EU tarvitsee nyt enemmän kuin koskaan tehokasta hallintoa, jossa 
työskentelee erittäin pätevää ja monikielistä henkilöstöä jäsenvaltioiden kansalaisten 
joukosta maantieteellisesti mahdollisimman laajalta alueelta ja jossa on huolehdittu 
asianmukaisesti sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta; muistuttaa, että henkilöstön 
pitää olla riippumatonta, noudattaa tiukimpia ammatillisia normeja ja olla valmis 
muuttamaan pois kotimaastaan; korostaa lisäksi, että henkilöstölle pitää antaa 
mahdollisuudet hoitaa tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti ja lojaalisti;

8. vastustaa suuresti kaikkia toimia, joiden seurauksena virkamiesten oikeudellinen asema 
vaarantuu perusoikeuksien, unionin oikeuden yleisten periaatteiden ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden periaatteen suhteen ja jotka haittaavat EU:n hallinnon 
asianmukaista toimintaa sen tehtävässä kansalaisten ja unionin palvelijana.
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