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Tarkistus 1
Jarosław Leszek Wałęsa

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että oikeus esittää vetoomus 
Euroopan parlamentin 
vetoomusvaliokunnalle on unionin 
kansalaisuuden peruspilari, joka sisältää 
julkista osallistumista unionin 
päätöksentekoprosessiin lisäävät välineet, 
ja korostaa näin ollen 
vetoomusvaliokunnan olennaisen tärkeää 
asemaa tehokkaana välittäjänä kansalaisen, 
parlamentin ja komission välissä;

1. korostaa, että oikeus esittää vetoomus 
Euroopan parlamentin 
vetoomusvaliokunnalle on Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 44 artiklaan 
perustuva unionin kansalaisuuden 
peruspilari, joka sisältää julkista 
osallistumista unionin 
päätöksentekoprosessiin lisäävät välineet, 
ja korostaa näin ollen 
vetoomusvaliokunnan olennaisen tärkeää 
asemaa tehokkaana välittäjänä kansalaisen, 
parlamentin ja komission välissä;

Or. en

Tarkistus 2
Erminia Mazzoni

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. päättää toimia täysimääräisesti 
muiden parlamentin valiokuntien kanssa 
valvoakseen tehokkaasti, miten EU:n 
oikeutta sovelletaan jäsenvaltioissa, koska 
EU:n oikeuden uskottavuus on pelissä; 

Or. en
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Tarkistus 3
Rainer Wieland

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että unionin kansalaisten ja 
asukkaiden esittämissä vetoomuksissa 
tulee esiin EU:n oikeuden rikkomista 
etenkin perusoikeuksien, ympäristön, 
sisämarkkinoiden ja omistusoikeuden 
alalla; katsoo, että vetoomukset osoittavat, 
että EU:n oikeuden puutteellinen 
täytäntöönpano tai virheellinen 
soveltaminen on edelleen yleistä ja 
laajalle levinnyttä;

Or. de

Tarkistus 4
Erminia Mazzoni

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota tunnustamaan 
vetoomusten merkityksen unionin 
lainsäädännön soveltamisen valvonnan 
yhteydessä ja korostaa, että vetoomukset 
ovat ensimmäisiä indikaattoreita unionin 
lainsäädännön puutteelliseen 
täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista.

2. kehottaa komissiota tunnustamaan 
vetoomusten merkityksen unionin 
lainsäädännön soveltamisen valvonnan 
yhteydessä ja korostaa, että vetoomukset 
sekä kantelut komissiolle ovat 
ensimmäisiä indikaattoreita unionin 
lainsäädännön puutteelliseen 
täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista.

Or. en

Tarkistus 5
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Lausuntoluonnos
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2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota tunnustamaan 
vetoomusten merkityksen unionin 
lainsäädännön soveltamisen valvonnan 
yhteydessä ja korostaa, että vetoomukset 
ovat ensimmäisiä indikaattoreita unionin 
lainsäädännön puutteelliseen 
täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista.

2. kehottaa komissiota tunnustamaan 
vetoomusten merkityksen unionin 
lainsäädännön tehokkaan soveltamisen 
valvonnan yhteydessä ja korostaa, että 
vetoomukset ovat ensimmäisiä 
indikaattoreita unionin lainsäädännön 
puutteelliseen täytäntöönpanoon liittyvistä 
ongelmista.

Or. en

Tarkistus 6
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että vetoomusvaliokunnan ja 
sen kansallisten vastineiden 
säännöllisempi ja vakiintuneempi 
vuoropuhelu parantaisi edelleen EU:n 
oikeuden soveltamisen valvontaa, koska 
monet EU:n oikeutta koskevat 
kansallisten vetoomusvaliokuntien tietoon 
tulevat tapaukset eivät ehkä koskaan 
päädy EU:n toimielimeen;

Or. en

Tarkistus 7
Rainer Wieland

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että vetoomusvaliokunta 
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myötävaikuttaa vetoomusten käsittelyn 
kautta siihen, että kiinnitetään huomiota 
EU:n oikeuden puutteelliseen 
täytäntöönpanoon; ehdottaa, että
jäsenvaltioiden edustajia olisi mukana 
valiokuntakäsittelyssä;

Or. de

Tarkistus 8
Erminia Mazzoni

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toistaa aikaisemmin esittämänsä 
pyynnön, jonka mukaan 
vetoomusvaliokunnalle olisi annettava 
selkeitä tietoja myös käsiteltävinä oleviin 
vetoomuksiin perustuvien 
rikkomismenettelyjen etenemisvaiheista;

3. toistaa aikaisemmin esittämänsä 
pyynnön, jonka mukaan 
vetoomusvaliokunnalle olisi annettava 
selkeitä tietoja myös käsiteltävinä oleviin 
vetoomuksiin perustuvien 
rikkomismenettelyjen etenemisvaiheista, 
kuten komission ja Euroopan 
parlamentin välisen toimielinten 
sopimuksen 44 artiklassa todetaan;

Or. en

Tarkistus 9
Rainer Wieland

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että huomattava osuus 
vetoomuksista liittyy talouskriisiin, 
sosiaaliseen kriisiin ja säästötoimiin, jotka 
uhkaavat vaarantaa kansalaisten 
sosiaaliset oikeudet, ja muistuttaa, että 
unionin on asetettava kansalaisensa 
etusijalle ja edistettävä heidän 

Poistetaan.
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hyvinvointiaan;

Or. en

Tarkistus 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo SEUT-sopimuksen 258 ja 
260 artiklassa säädettyjen 
rikkomismenettelyjen toiminnan osalta, 
että komission olisi huolehdittava siitä, 
että parlamentille esitettyjä vetoomuksia 
ja komissiolle esitettyjä kanteluja 
kohdellaan tasavertaisesti;

Or. en

Tarkistus 11
Erminia Mazzoni

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota tutkimaan 
ihmisten terveyden vaarantavia, 
ympäristön saastumiseen liittyviä 
rikkomismenettelyjä nopeammin;

Or. en

Tarkistus 12
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. panee merkille, että yhä harvempi 
rikkomistapaus (60,4 %) päätettiin 
vuonna 2011 ennen 
tuomioistuinkäsittelyä, kun verrataan 
vuoteen 2010, jolloin vastaava luku oli 
88 prosenttia; katsoo, että jäsenvaltioiden 
toimien tarkka valvonta on siksi edelleen 
tärkeää, kun otetaan huomioon, että eräät 
vetoomukset koskevat ongelmia, jotka 
jatkuvat senkin jälkeen, kun asian 
käsittely on lopetettu;

Or. en

Tarkistus 13
Erminia Mazzoni

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. tuomitsee Tarantossa sijaitsevan 
ILVA-tehtaan dioksiinipäästöjä koskevan, 
vuonna 2008 aloitetun 
rikkomismenettelyn äärimmäisen 
hitauden (vetoomus 0760/2007) ja odottaa 
innolla sen saattamista päätökseen 
nopeasti, jotta voidaan suojella alueen 
tuhansien asukkaiden terveyttä;

Or. en

Tarkistus 14
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että nykyisessä taloudellisessa 
tilanteessa unionin lainsäädännön on oltava 
entistä vaikuttavampaa ja tehokkaampaa 
siten, että etuja tuotetaan 
vähimmäiskustannuksilla ja siten, että
toissijaisuusperiaate ja 
suhteellisuusperiaate otetaan 
asianmukaisesti huomioon;

5. katsoo, että nykyisessä taloudellisessa 
tilanteessa unionin lainsäädännön on oltava 
entistä vaikuttavampaa, mitä tulee 
kansalaisten oikeuksien ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamiseen, ja 
samalla on noudatettava 
toissijaisuusperiaatetta ja 
suhteellisuusperiaatetta myös aluetasolla;

Or. en

Tarkistus 15
Erminia Mazzoni

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että nykyisessä taloudellisessa 
tilanteessa unionin lainsäädännön on
oltava entistä vaikuttavampaa ja 
tehokkaampaa siten, että etuja tuotetaan 
vähimmäiskustannuksilla ja siten, että 
toissijaisuusperiaate ja 
suhteellisuusperiaate otetaan 
asianmukaisesti huomioon;

5. katsoo, että nykyisessä taloudellisessa 
tilanteessa unionin lainsäädäntöä on
sovellettava entistä vaikuttavammin ja 
tehokkaammin siten, että etuja tuotetaan 
vähimmäiskustannuksilla ja siten, että 
toissijaisuusperiaate ja 
suhteellisuusperiaate otetaan 
asianmukaisesti huomioon;

Or. en

Tarkistus 16
Jarosław Leszek Wałęsa

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että nykyisessä taloudellisessa 
tilanteessa unionin lainsäädännön on oltava 
entistä vaikuttavampaa ja tehokkaampaa 

5. katsoo, että nykyisessä taloudellisessa 
tilanteessa unionin lainsäädännön on oltava 
entistä vaikuttavampaa, selkeämpää ja 
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siten, että etuja tuotetaan 
vähimmäiskustannuksilla ja siten, että 
toissijaisuusperiaate ja 
suhteellisuusperiaate otetaan 
asianmukaisesti huomioon;

tehokkaampaa siten, että EU:n 
kansalaisille tuotetaan etuja 
vähimmäiskustannuksilla ja siten, että 
toissijaisuusperiaate ja 
suhteellisuusperiaate otetaan 
asianmukaisesti huomioon;

Or. en

Tarkistus 17
Rainer Wieland

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että julkisen sektorin huonon 
hallinnoinnin vuoksi kansalaisiin 
kohdistuva rasitus kasvaa jatkuvasti; 
kehottaa näin ollen komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään panostusta 
julkiseen sektoriin sen johtamisen 
tehostamiseksi ja kustannusten 
vähentämiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 18
Willy Meyer

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että julkisen sektorin huonon 
hallinnoinnin vuoksi kansalaisiin 
kohdistuva rasitus kasvaa jatkuvasti; 
kehottaa näin ollen komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään panostusta 
julkiseen sektoriin sen johtamisen 
tehostamiseksi ja kustannusten 
vähentämiseksi;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 19
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että julkisen sektorin huonon 
hallinnoinnin vuoksi kansalaisiin 
kohdistuva rasitus kasvaa jatkuvasti; 
kehottaa näin ollen komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään panostusta 
julkiseen sektoriin sen johtamisen 
tehostamiseksi ja kustannusten 
vähentämiseksi;

6. korostaa, että julkisen sektorin 
korruption vuoksi kansalaisiin kohdistuva 
rasitus kasvaa jatkuvasti; kehottaa näin 
ollen komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään 
panostusta julkiseen sektoriin, jotta 
kansalaisten luottamus kansallisiin ja 
unionin toimielimiin voidaan palauttaa;

Or. en

Tarkistus 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että julkisen sektorin huonon 
hallinnoinnin vuoksi kansalaisiin 
kohdistuva rasitus kasvaa jatkuvasti;
kehottaa näin ollen komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään panostusta 
julkiseen sektoriin sen johtamisen
tehostamiseksi ja kustannusten 
vähentämiseksi;

6. korostaa, että julkisen sektorin huonon 
hallinnoinnin vuoksi kansalaisiin 
kohdistuva rasitus kasvaa jatkuvasti;
kehottaa näin ollen komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään panostusta 
julkiseen sektoriin sen johtamisen ja
henkilöstön vaikuttavuuden ja 
tehokkuuden parantamiseksi ja
kustannusten vähentämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 21
Rainer Wieland

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että kansalaiset, yritykset ja 
muut toimijat edellyttävät, että 
sääntelypuitteet ovat yksinkertaisia ja
ennustettavia; toteaa, että liiallinen sääntely 
heikentää kilpailukykyä ja hidastaa 
talouskasvua; kiinnittää näin ollen 
huomiota byrokratian ja hallinnollisen 
rasituksen vähentämisen merkitykseen ja 
kehottaa komissiota määrittämään 
säädökset, joiden yhteydessä voidaan 
vähentää sääntelyn kustannuksia;

7. korostaa, että kansalaiset, yritykset ja 
muut toimijat edellyttävät, että 
sääntelypuitteet ovat yksinkertaisia,
ennustettavia ja luotettavia; toteaa, että 
sekä liiallinen että liian vähäinen sääntely 
häiritsee kilpailukykyä ja hidastaa 
talouskasvua;

Or. en

Tarkistus 22
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että kansalaiset, yritykset ja 
muut toimijat edellyttävät, että 
sääntelypuitteet ovat yksinkertaisia ja 
ennustettavia; toteaa, että liiallinen 
sääntely heikentää kilpailukykyä ja 
hidastaa talouskasvua; kiinnittää näin ollen 
huomiota byrokratian ja hallinnollisen 
rasituksen vähentämisen merkitykseen ja 
kehottaa komissiota määrittämään 
säädökset, joiden yhteydessä voidaan 
vähentää sääntelyn kustannuksia;

7. korostaa, että kansalaiset, yritykset ja 
muut toimijat edellyttävät, että 
sääntelypuitteet ovat oikeudenmukaiset; 
toteaa, että säästötoimilla on vakavia 
sosiaalisia seurauksia ja että ne 
vähentävät tuotantoa ja sisäistä kysyntää
ja hidastavat näin ollen talouskasvua; 
kiinnittää näin ollen huomiota byrokratian 
ja hallinnollisen rasituksen vähentämisen 
merkitykseen ja kehottaa komissiota 
lopettamaan tällaisen lähestymistavan;

Or. en
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Tarkistus 23
Jarosław Leszek Wałęsa

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että kansalaiset, yritykset ja 
muut toimijat edellyttävät, että 
sääntelypuitteet ovat yksinkertaisia ja 
ennustettavia; toteaa, että liiallinen sääntely 
heikentää kilpailukykyä ja hidastaa 
talouskasvua; kiinnittää näin ollen 
huomiota byrokratian ja hallinnollisen 
rasituksen vähentämisen merkitykseen ja 
kehottaa komissiota määrittämään 
säädökset, joiden yhteydessä voidaan 
vähentää sääntelyn kustannuksia;

7. korostaa, että kansalaiset, yritykset ja 
muut toimijat edellyttävät, että 
sääntelypuitteet ovat yksinkertaisia, 
selkeitä ja ennustettavia; toteaa, että 
liiallinen sääntely heikentää kilpailukykyä 
ja hidastaa talouskasvua; kiinnittää näin 
ollen huomiota byrokratian ja 
hallinnollisen rasituksen vähentämisen 
merkitykseen ja kehottaa komissiota 
määrittämään säädökset, joiden yhteydessä 
voidaan vähentää sääntelyn kustannuksia.
katsoo, että tässä tapauksessa on 
vaadittava hyvien 
lainsäädäntökäytäntöjen soveltamista 
EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 24
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että kansalaiset, yritykset ja 
muut toimijat edellyttävät, että 
sääntelypuitteet ovat yksinkertaisia ja 
ennustettavia; toteaa, että liiallinen sääntely 
heikentää kilpailukykyä ja hidastaa 
talouskasvua; kiinnittää näin ollen 
huomiota byrokratian ja hallinnollisen 
rasituksen vähentämisen merkitykseen ja 
kehottaa komissiota määrittämään 
säädökset, joiden yhteydessä voidaan 
vähentää sääntelyn kustannuksia;

7. korostaa, että kansalaiset, yritykset ja 
muut toimijat edellyttävät, että 
sääntelypuitteet ovat yksinkertaisia ja 
ennustettavia; toteaa, että liiallinen sääntely 
heikentää kilpailukykyä ja hidastaa 
talouskasvua; kiinnittää näin ollen 
huomiota byrokratian ja hallinnollisen 
rasituksen vähentämisen merkitykseen ja 
kehottaa komissiota määrittämään 
säädökset, joiden yhteydessä voidaan 
vähentää sääntelyn kustannuksia; panee 
tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille 
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komission REFIT-aloitteen ja kehottaa 
jatkamaan sitä johdonmukaisesti ja 
määrätietoisesti;

Or. en

Tarkistus 25
Willy Meyer

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että kansalaiset, yritykset ja 
muut toimijat edellyttävät, että 
sääntelypuitteet ovat yksinkertaisia ja 
ennustettavia; toteaa, että liiallinen 
sääntely heikentää kilpailukykyä ja 
hidastaa talouskasvua; kiinnittää näin 
ollen huomiota byrokratian ja 
hallinnollisen rasituksen vähentämisen 
merkitykseen ja kehottaa komissiota 
määrittämään säädökset, joiden yhteydessä 
voidaan vähentää sääntelyn kustannuksia;

7. korostaa, että kansalaiset, yritykset ja 
muut toimijat edellyttävät, että 
sääntelypuitteet ovat yksinkertaisia ja 
ennustettavia; kiinnittää näin ollen 
huomiota byrokratian ja hallinnollisen 
rasituksen vähentämisen merkitykseen ja 
kehottaa komissiota määrittämään 
säädökset, joiden yhteydessä voidaan 
vähentää sääntelyn kustannuksia;

Or. en

Tarkistus 26
Rainer Wieland

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
asettamasta yrityksille tarpeettomia 
hallinnollisia vaatimuksia ja rasitteita; 
katsoo näin ollen, että jäsenvaltioiden 
olisi määritettävä selkeästi unionin 
oikeuden sitovat säännökset ja niiden 
täytäntöönpanotoimet, joita parlamentit 
ovat ehdottaneet kansallisella tasolla, sekä 

Poistetaan.
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selvennykset, jotka koskevat ylimääräisten 
(kansallisen tason) säännösten 
käyttöönottoa;

Or. en

Tarkistus 27
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
asettamasta yrityksille tarpeettomia 
hallinnollisia vaatimuksia ja rasitteita;
katsoo näin ollen, että jäsenvaltioiden 
olisi määritettävä selkeästi unionin 
oikeuden sitovat säännökset ja niiden 
täytäntöönpanotoimet, joita parlamentit 
ovat ehdottaneet kansallisella tasolla, sekä 
selvennykset, jotka koskevat ylimääräisten 
(kansallisen tason) säännösten 
käyttöönottoa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 28
Willy Meyer

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
asettamasta yrityksille tarpeettomia 
hallinnollisia vaatimuksia ja rasitteita; 
katsoo näin ollen, että jäsenvaltioiden olisi 
määritettävä selkeästi unionin oikeuden 
sitovat säännökset ja niiden
täytäntöönpanotoimet, joita parlamentit 
ovat ehdottaneet kansallisella tasolla, sekä 

8. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
määritettävä selkeästi unionin oikeuden 
sitovat säännökset ja niiden 
täytäntöönpanotoimet, joita parlamentit 
ovat ehdottaneet kansallisella tasolla;
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selvennykset, jotka koskevat ylimääräisten 
(kansallisen tason) säännösten 
käyttöönottoa;

Or. en

Tarkistus 29
Jarosław Leszek Wałęsa

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
asettamasta yrityksille tarpeettomia 
hallinnollisia vaatimuksia ja rasitteita;
katsoo näin ollen, että jäsenvaltioiden olisi 
määritettävä selkeästi unionin oikeuden 
sitovat säännökset ja niiden 
täytäntöönpanotoimet, joita parlamentit 
ovat ehdottaneet kansallisella tasolla, sekä 
selvennykset, jotka koskevat ylimääräisten 
(kansallisen tason) säännösten 
käyttöönottoa;

8. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
asettamasta yrityksille tarpeettomia 
hallinnollisia vaatimuksia ja rasitteita, 
jotka voisivat viivästyttää talouskasvua;
katsoo näin ollen, että jäsenvaltioiden olisi 
määritettävä selkeästi unionin oikeuden 
sitovat säännökset ja niiden 
täytäntöönpanotoimet, joita parlamentit 
ovat ehdottaneet kansallisella tasolla, sekä 
selvennykset, jotka koskevat ylimääräisten 
(kansallisen tason) säännösten 
käyttöönottoa;

Or. en

Tarkistus 30
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. katsoo, että saattaessaan unionin 
lainsäädäntöä osaksi kansallista 
lainsäädäntöä jäsenvaltioiden olisi joko 
saatettava direktiivin säännökset 
sellaisinaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä tai selitettävä, miksi 
jäsenvaltio katsoo, että on välttämätöntä 

9. kehottaa jäsenvaltioita niiden 
saattaessa unionin lainsäädäntöä osaksi 
kansallista lainsäädäntöä saattamaan
voimaan muutakin kuin unionin 
lainsäädännön vähimmäisvaatimukset;
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saattaa voimaan muutakin kuin unionin 
lainsäädännön vähimmäisvaatimukset;

Or. en

Tarkistus 31
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa, että kansalaisten todellista 
osallistumista koskevat korkeammat 
normit ovat oleellisia varmistettaessa 
EU:n oikeuden hengen ja kirjaimen 
asianmukainen soveltaminen; korostaa, 
että kaikkien tietojen saaminen nopeasti 
käytettäväksi ja asianmukaiset 
oikeussuojakeinot ovat kansalaisten 
osallistumisen peruspilareita;

Or. en

Tarkistus 32
Rainer Wieland

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. suhtautuu myönteisesti EU:n 
tuomioistuimen perusoikeuskirjan 
51 artiklaa tulkitsevaan 
oikeuskäytäntöön, jonka 
ERT-oikeuskäytäntölinjassa painotetaan, 
että jäsenvaltioiden elimet ovat sidottuja 
ensisijaisiin unionin lainsäädäntöön 
perustuviin oikeuksiin myös silloin, kun 
ne haluavat rajoittaa SEUT-sopimuksessa 
taattuja perusvapauksia kansallisilla 
toimenpiteillä;
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Or. de

Tarkistus 33
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. haluaa antaa ympäristöä koskevan 
EU:n oikeuden asianmukaisesta 
soveltamisesta maksimitakeet; katsoo, että 
olisi sovellettava ennalta varautuvaa 
lähestymistapaa, kun hyväksytään 
hankkeita, joiden vaikutukset saattavat 
olla ristiriidassa ympäristöä koskevan 
lainsäädännön kanssa, ja että 
kieltokannemenettelyt voivat olla tehokas 
väline tätä varten;

Or. en

Tarkistus 34
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. huomauttaa, että suurimpia 
jäsenvaltioissa ilmenneitä ongelmia ovat 
muodolliset oikeudelliset vaatimukset 
säädösten valmistelu-, suunnittelu- ja 
hyväksymisvaiheissa; toteaa, että unionin 
lainsäädännön saattaminen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä saattaa viivästyä 
enenevässä määrin siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltion hallitus vaihtuu edellä 
mainituissa vaiheissa; katsoo edellä 
mainitun lisäksi, että ongelmat saattavat 
johtua myös direktiivin määräysten 
täytäntöönpanosta vastaavien 

10. huomauttaa, että suurimpia 
jäsenvaltioissa ilmenneitä ongelmia ovat 
muodolliset oikeudelliset vaatimukset 
säädösten valmistelu-, suunnittelu- ja 
hyväksymisvaiheissa; toteaa, että unionin 
lainsäädännön saattaminen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä saattaa viivästyä 
enenevässä määrin siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltion hallitus vaihtuu edellä 
mainituissa vaiheissa; katsoo edellä 
mainitun lisäksi, että ongelmat saattavat 
johtua myös direktiivin määräysten 
täytäntöönpanosta vastaavien 



AM\1007693FI.doc 19/25 PE522.775v01-00

FI

hallintoelinten osastojen välisen 
koordinoinnin tai yhteistyön puuttumisesta;

hallintoelinten osastojen välisen 
koordinoinnin tai yhteistyön puuttumisesta;
pitää valitettavana, että viiveet EU:n 
lainsäädännön saattamisessa tehokkaasti 
osaksi kansallista lainsäädäntöä 
aiheuttavat usein yhteisön oikeuden 
huonoa soveltamista;

Or. en

Tarkistus 35
Rainer Wieland

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. panee tyytyväisenä merkille, että 
kaikki jäsenvaltiot osallistuvat EU Pilot 
-hankkeeseen; toivoo, että tällaisesta 
osallistumisesta on seurauksena 
rikkomismenettelyjen väheneminen; 
kehottaa antamaan kansalaisille 
enemmän tietoa EU Pilot -hankkeesta;

Or. de

Tarkistus 36
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. pyytää yksityiskohtaista arviointia 
valitusmekanismien (EU Pilot, Solvit jne.) 
todellisista hyötyvaikutuksista ja 
kustannuksista;

11. pyytää yksityiskohtaista arviointia 
valitusmekanismien (EU Pilot, Solvit jne.) 
tehokkuudesta; palauttaa mieliin, että 
komission viime kädessä vastuussa EU:n 
lainsäädännön noudattamisesta 
jäsenvaltioissa, mitä tulee sekä 
lainsäädännön saattamiseen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja sen 
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täytäntöönpanoon;

Or. en

Tarkistus 37
Rainer Wieland

Lausuntoluonnos
13 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 a. kehottaa komissiota toimimaan 
jämerämmin direktiivien saattamista 
osaksi kansallista lainsäädäntöä 
koskevien viiveiden osalta; kehottaa 
komissiota lisäämään uhkasakkojen 
käyttöä; korostaa, että on tärkeää asettaa 
uuden lainsäädännön ehdoksi 
lainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano jäsenvaltioissa, kun 
otetaan huomioon, että tietyissä 
jäsenvaltioissa EU:n oikeus saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä viiveellä;

Or. de

Tarkistus 38
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. kehottaa komissiota avustamaan 
toimivaltaisia kansallisia toimijoita siten, 
että varmistetaan unionin sääntöjen 
asianmukainen noudattaminen ja 
soveltaminen sekä määritetään ajoissa 
uusien (tai osittain muutettujen) säädösten 
oikea-aikaiseen ja asianmukaiseen 
täytäntöönpanoon liittyvät riskitekijät sekä 
ilmoitetaan, mitkä riskitekijät on otettava 
huomioon täytäntöönpanosuunnitelmissa;
kehottaa kiinnittämään enenevässä määrin 

14. kehottaa komissiota avustamaan 
toimivaltaisia kansallisia toimijoita siten, 
että varmistetaan unionin sääntöjen 
asianmukainen noudattaminen ja 
soveltaminen sekä määritetään ajoissa 
uusien (tai osittain muutettujen) säädösten 
oikea-aikaiseen ja asianmukaiseen 
täytäntöönpanoon liittyvät riskitekijät sekä 
suositellaan riskien vähentämistekijöitä, 
jotka on otettava huomioon 
täytäntöönpanosuunnitelmissa; kehottaa 
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huomiota myös kansallisten hallintojen ja 
komission välisten yhteyksien 
kehittämiseen ja jäsenvaltioiden tukemisen 
muihin muotoihin;

kiinnittämään enenevässä määrin huomiota 
myös kansallisten hallintojen ja komission 
välisten yhteyksien kehittämiseen ja 
jäsenvaltioiden ja paikallishallintojen
tukemisen muihin muotoihin;

Or. en

Tarkistus 39
Jarosław Leszek Wałęsa

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. kehottaa komissiota avustamaan 
toimivaltaisia kansallisia toimijoita siten, 
että varmistetaan unionin sääntöjen 
asianmukainen noudattaminen ja 
soveltaminen sekä määritetään ajoissa 
uusien (tai osittain muutettujen) säädösten 
oikea-aikaiseen ja asianmukaiseen 
täytäntöönpanoon liittyvät riskitekijät sekä 
ilmoitetaan, mitkä riskitekijät on otettava 
huomioon täytäntöönpanosuunnitelmissa;
kehottaa kiinnittämään enenevässä määrin 
huomiota myös kansallisten hallintojen ja 
komission välisten yhteyksien 
kehittämiseen ja jäsenvaltioiden tukemisen 
muihin muotoihin;

14. kehottaa komissiota avustamaan 
toimivaltaisia kansallisia toimijoita siten, 
että varmistetaan unionin sääntöjen 
asianmukainen noudattaminen ja 
soveltaminen sekä määritetään ja 
eliminoidaan ajoissa uusien (tai osittain 
muutettujen) säädösten oikea-aikaiseen ja 
asianmukaiseen täytäntöönpanoon liittyvät 
riskitekijät sekä ilmoitetaan, mitkä riskien 
vähentämistekijät on otettava huomioon 
täytäntöönpanosuunnitelmissa; kehottaa 
kiinnittämään enenevässä määrin huomiota 
myös kansallisten hallintojen ja komission 
välisten yhteyksien kehittämiseen ja 
jäsenvaltioiden tukemisen muihin 
muotoihin;

Or. en

Tarkistus 40
Rainer Wieland

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. kehottaa komissiota varmistamaan Poistetaan.
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rikkomistapauksia koskevien asiakirjojen 
julkisuuden käyttäjäystävällisen 
tietokannan avulla sekä antamaan 
kattavia tietoja tiettyyn unionin 
säädökseen liittyvistä tai jäsenvaltiota 
koskevista rikkomistapauksista;

Or. en

Tarkistus 41
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. kehottaa komissiota varmistamaan 
rikkomistapauksia koskevien asiakirjojen 
julkisuuden käyttäjäystävällisen 
tietokannan avulla sekä antamaan kattavia 
tietoja tiettyyn unionin säädökseen 
liittyvistä tai jäsenvaltiota koskevista 
rikkomistapauksista;

15. kehottaa komissiota varmistamaan 
rikkomistapauksia koskevien asiakirjojen 
julkisuuden käyttäjäystävällisen 
tietokannan avulla sekä antamaan kattavia 
tietoja tiettyyn unionin säädökseen 
liittyvistä tai jäsenvaltiota koskevista 
rikkomistapauksista ja etenkin antamaan 
vetoomusvaliokunnalle ajoissa 
tuoreimmat tiedot vetoomuksiin liittyvien 
rikkomismenettelyjen tilasta;

Or. en

Tarkistus 42
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Lausuntoluonnos
15 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 a. toteaa, että yhteensä 
399 rikkomistapauksen käsittely 
päätettiin, koska jäsenvaltio osoitti 
noudattavansa EU:n oikeutta; toteaa, että 
tuomioistuin on vuonna 2011 tehnyt 
62 päätöstä SEUT-sopimuksen 
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258 artiklan mukaisesti ja että 
53 tapauksista (85 prosenttia) ratkesi 
komission eduksi;

Or. en

Tarkistus 43
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. katsoo, että komission olisi ehdotettava 
asetusta, joka sisältää rikkomismenettelyä 
edeltävää vaihetta ja rikkomusmenettelyjä
koskevat säädökset; katsoo, että mainitut 
säädökset olisi hyväksyttävä 
kuulemismenettelyssä ennen 
lainsäädäntömenettelyä;

16. katsoo, että komission olisi ehdotettava 
asetusta, joka sisältää rikkomismenettelyä 
edeltävää vaihetta ja rikkomismenettelyjä 
koskevat säädökset, joilla taataan muun 
muassa laaja yhteydenpito kantelun 
tekijän kanssa; katsoo, että mainitut 
säädökset olisi hyväksyttävä 
kuulemismenettelyssä ennen 
lainsäädäntömenettelyä;

Or. en

Tarkistus 44
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. katsoo, että komission olisi ehdotettava 
asetusta, joka sisältää rikkomismenettelyä 
edeltävää vaihetta ja rikkomusmenettelyjä
koskevat säädökset; katsoo, että mainitut 
säädökset olisi hyväksyttävä 
kuulemismenettelyssä ennen 
lainsäädäntömenettelyä;

16. huomauttaa, että komission 
kapasiteetti rikkomismenettelyjä varten on 
edelleen tärkeä tekijä EU:n oikeuden 
asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta 
jäsenvaltioissa; katsoo, että komission olisi 
ehdotettava asetusta, joka sisältää 
rikkomismenettelyä edeltävää vaihetta ja 
rikkomismenettelyjä koskevat säädökset 
selkeiden ja kattavien kriteerien ja 
menettelyjen pohjalta; katsoo, että 
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mainitut säädökset olisi hyväksyttävä 
kuulemismenettelyssä ennen 
lainsäädäntömenettelyä;

Or. en

Tarkistus 45
Willy Meyer

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. kiinnittää huomiota keskeneräisten 
rikkomistapausten lukumäärän jatkuvaan 
vähentymiseen; pitää myönteisenä, että 
jäsenvaltiot ovat suuressa määrin pyrkineet 
ratkaisemaan rikkomistapaukset ilman 
oikeusprosessia;

17. kiinnittää huomiota keskeneräisten 
rikkomistapausten lukumäärän jatkuvaan 
vähentymiseen; on huolestunut siitä, että 
jäsenvaltiot ovat suuressa määrin pyrkineet 
ratkaisemaan rikkomistapaukset ilman 
oikeusprosessia pyrkien näin välttämään 
EU:n oikeuden täyden täytäntöönpanon 
rikkomistapauksissa;

Or. en

Tarkistus 46
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Lausuntoluonnos
17 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 a. toteaa, että järkevän sääntelyn 
tavoitteiden saavuttamiseksi kansalaisten 
ja yritysten on ymmärrettävä, miten EU:n 
lainsäädäntöä sovelletaan jäsenvaltioissa; 
panee merkille, että vuonna 2011 voitiin 
ratkaista EU:n toimielinten pitkäaikainen 
kiista tällä alalla; palauttaa mieliin, että 
kiista koski tapaa, jolla jäsenvaltioiden on 
selitettävä yksityiskohtaisesti, miten ne 
saattavat direktiivit osaksi kansallista 
oikeusjärjestystä (ks. 
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vastaavuustaulukkoja koskeva osuus 
EU:n oikeuden soveltamisen valvontaa 
koskevissa aiemmissa 
vuosikertomuksissa).

Or. en


