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ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et õigus esitada petitsiooni Euroopa Parlamendile on üks Euroopa kodakondsuse 
tugisambaid, mis pakub vahendeid üldsuse suuremaks osalemiseks Euroopa Liidu 
otsustusprotsessis, ning rõhutab sellega seoses petitsioonikomisjoni üliolulist rolli 
kodanike, parlamendi ja komisjoni vahelise ühenduslülina;

2. palub Euroopa Komisjonil teadvustada petitsioonide rolli Euroopa Liidu õiguse 
kohaldamise järelevalves ning toonitab, et petitsioonid on üks esimesi indikaatoreid ELi 
õiguse halva kohaldamisega seotud probleemide kohta;

3. kordab varem esitatud nõuet, et petitsioonikomisjon saaks selget teavet selle kohta, 
millisesse etappi on jõudnud rikkumismenetlused, mis on seotud veel lahendamata 
petitsioonidega;

4. juhib tähelepanu suurele hulgale petitsioonidele, mis käsitlevad majandus- ja sotsiaalkriisi 
ning kokkuhoiumeetmetega seotud probleeme, mis võivad õõnestada kodanike 
sotsiaalseid õigusi, ning tuletab meelde, et Euroopa peab asetama kodanikud esikohale 
ning töötama nende heaolu nimel;

5. on seisukohal, et praeguses majandusolukorras peab ELi õigus olema veelgi tõhusam ja 
tulemuslikum, tooma tulu minimaalsete kuludega ning järgima täielikult subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet;

6. rõhutab, et avaliku sektori viletsa haldamise tõttu kasvab kodanike koormus pidevalt; 
seepärast nõuab, et komisjon ja liikmesriigid teeksid selles valdkonnas rohkem 
jõupingutusi, et parandada avalikku haldust ja vähendada kulusid;

7. rõhutab, et kodanikud, ettevõtted ja teised sidusrühmad eeldavad lihtsat ja prognoositavat 
õigusraamistikku; märgib, et ülemäärane reguleerimine pärsib konkurentsivõimet ja 
majanduskasvu; juhib seepärast tähelepanu asjaolule, et bürokraatiat ja halduskoormust 
tuleb vähendada, ning kutsub komisjoni üles kindlaks määrama õigusaktid, mille 
õigusliku reguleerimise kulusid oleks võimalik vähendada;

8. nõuab tungivalt, et liikmesriigid väldiksid ettevõtjate koormamist põhjendamatute
haldusnõuetega; märgib, et liikmesriigid peaksid selgelt tuvastama ELi õiguse 
kohustuslikud sätted ning nende rakendamise meetmed, mille kohta liikmesriikide 
parlamendid ettepaneku teevad, koos selgitustega (ELi õiguses nimetamata) lisasätete 
kehtestamise kohta;

9. on seisukohal, et liikmesriik peaks ELi õigust riiklikku süsteemi üle võttes kas võtma 
direktiivi sätted arvuliselt täpselt üle või selgitama, miks ta peab vajalikuks laiendada 
ülevõetavaid sätteid võrreldes ELi õiguses nõutavaga;

10. toonitab, et üks liikmesriikide põhiprobleeme on vormilised õigusnõuded õigusaktide 
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koostamise, kavandamise ja vastuvõtmise etapis; märgib, et ELi õiguse ülevõtmise 
protsess võib veelgi pikeneda, kui nende etappide jooksul muutub valitsuse koosseis; 
märgib, et probleeme tekitab ka direktiivide sätete ülevõtmise eest vastutavate 
haldusasutuste osakondade vahelise koordineerimise ja koostöö puudumine;

11. nõuab kaebuste esitamise mehhanismide (EU PILOT, Solvit jne) tegelike tulude ja kulude 
üksikasjalikku hindamist;

12. rõhutab, et EU PILOTi esialgne katseetapp on juba läbi ja see on nüüd järeleproovitud 
töömeetod, mis võimaldab komisjonil, projektis osalevatel liikmesriikidel ja kodanikel 
vajalikke tulemusi saavutada; märgib, et EU PILOTi peamise probleemina nähakse 
asjaolusid, et kaebuse esitajad ei ole vahendisse kaasatud ning üldsusel puudub juurdepääs 
selle dokumentidele, ning seetõttu tuleks õiguslikult siduvate meetmete kaudu vastu võtta 
selged eeskirjad kaebuse esitajate osalemise kohta;

13. nõuab tungivalt EU PILOTi projekti koostöö ja tõhususe suurendamist, et täita 
kokkulepitud esialgseid tingimusi rangemalt ning parandada komisjoni küsimuste ja 
liikmesriikide vastuste kvaliteeti;

14. nõuab tungivalt, et komisjon aitaks riiklikel institutsioonidel tagada ELi eeskirjade 
nõuetekohane ülevõtmine ja kohaldamine ning määrata kindlaks, millised tegurid 
ohustavad peamiselt uute (või osaliselt muudetud) õigusaktide õigeaegset ja nõuetekohast 
rakendamist, samuti soovitaks, millised riskimaandustegurid tuleb rakenduskavades ette 
näha; nõuab samuti suurema tähelepanu pööramist riiklike haldusasutuste ja komisjoni 
kahepoolse suhtluse arendamisele ning liikmesriikide toetamise muudele viisidele;

15. palub, et komisjon annaks üldsusele juurdepääsu rikkumisjuhtumeid puudutavale teabele 
kasutajasõbraliku andmebaasi kaudu, mis pakuks terviklikku teavet konkreetsete ELi 
õigusaktidega ja liikmesriikidega seotud rikkumiste kohta;

16. on seisukohal, et komisjon peaks tegema ettepaneku võtta vastu määrus, mis reguleerib 
rikkumise eelmenetluse ja rikkumismenetluse eeskirju; on seisukohal, et nende eeskirjade 
koostamisel peaks seadusandlikule otsustamismenetlusele eelnema 
konsulteerimisprotsess;

17. juhib tähelepanu lõpetamata rikkumisjuhtumite pidevalt vähenevale hulgale; väljendab 
heameelt, et liikmesriigid teevad suuri jõupingutusi, et kõrvaldada rikkumised ilma 
kohtumenetluseta.


