
PA\1007189FI.doc PE513.298v04-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Vetoomusvaliokunta

2013/2119(INI)

18.10.2013

LAUSUNTOLUONNOS
vetoomusvaliokunnalta

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnan 29. vuosikertomuksesta 
(2011)
(2013/2119(INI))

Valmistelija: Rolandas Paksas



PE513.298v04-00 2/4 PA\1007189FI.doc

FI

PA_NonLeg



PA\1007189FI.doc 3/4 PE513.298v04-00

FI

EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

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;

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

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

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 hyvinvointiaan;

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;

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;

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;

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; 

9. katsoo, että saattaessaan unionin lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöä 
jäsenvaltioiden olisi joko saatettava direktiivin säännökset sellaisinaan osaksi kansallista 



PE513.298v04-00 4/4 PA\1007189FI.doc

FI

lainsäädäntöä tai selitettävä, miksi jäsenvaltio katsoo, että on välttämätöntä saattaa 
voimaan muutakin kuin unionin lainsäädännön vähimmäisvaatimukset;

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 hallintoelinten osastojen välisen 
koordinoinnin tai yhteistyön puuttumisesta;

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

12. korostaa, että EU Pilot-hankkeen alustava kokeiluvaihe on jo päättynyt, ja että tässä 
vaiheessa se on jo koeteltu työmenetelmä, jonka myötä komissio, hankkeeseen 
osallistuvat jäsenvaltiot ja kansalaiset voivat saavuttaa tarvittavat tulokset; toteaa, että EU 
Pilot -hankkeen suurimpia ongelmia ovat valituksen tekijöiden osallistumattomuus 
hankkeeseen ja se, että hankkeen asiakirjat eivät ole julkisia, ja toteaa, että mainituista 
syistä valittajien osallistumista koskevat selkeät säännöt olisi hyväksyttävä oikeudellisesti 
sitovilla toimenpiteillä;

13. kehottaa tehostamaan EU Pilot -hankkeeseen liittyvää yhteistyötä ja hankkeen 
tehokkuutta, noudattamaan tiukemmin erityisesti sovittuja alustavia ehtoja ja parantamaan 
komission esittämien kysymysten ja jäsenvaltioiden vastausten laatua; 

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; 

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

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;

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


