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EHDOTUKSET

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

1. korostaa oikeusvaltion perustavanlaatuista merkitystä kaikkien demokraattisten 
hallintomuotojen legitiimiyden edellytyksenä sekä sen täysimääräisessä takaamisessa, että 
kansalaiset voivat nauttia lainmukaisista oikeuksistaan; 

2. huomauttaa, että kansalaiset ja kansalaisjärjestöt käyttävät edelleen vetoomusmekanismia 
pääasiassa ilmoittaakseen ja valittaakseen siitä, että jäsenvaltioiden viranomaiset eri 
tasoilla eivät noudata EU:n lainsäädäntöä; korostaa siksi vetoomusvaliokunnan olennaisen 
tärkeää asemaa tehokkaana välittäjänä kansalaisen, parlamentin ja komission välissä;

3. suhtautuu myönteisesti parlamentin pyynnön mukaisesti laadittuun 28. vuosikertomuksen 
vetoomuksia koskevaan erityisosaan, jossa komissio erittelee vastaanotetut uudet 
vetoomukset; suhtautuu myönteisesti komission kertomuksen toteamukseen siitä, että 
"Euroopan parlamentille esitettyjen vetoomusten perusteella aloitettiin – –
rikkomusmenettelyt" monella alalla; korostaa, että vaikka vetoomukset eivät koskisi 
rikkomuksia, ne tarjoavat parlamentille ja komissiolle huomattavasti tietoa kansalaisten 
huolista;

4. korostaa ympäristölainsäädäntöön liittyvistä kysymyksistä ja erityisesti 
jätehuoltosäännösten osalta vastaanotettujen vetoomusten merkittävää määrää; muistuttaa 
kohdista, joita puheenjohtaja korosti EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta 15. 
kesäkuuta 2011 järjestetyssä konferenssissa ja jotka koskivat perusteellisten 
ympäristövaikutusten arviointien toistuvaa puutetta, piittaamattomuutta julkisista 
kuulemisista ja monia muita puutteita jätehuoltojärjestelmien toiminnassa;

5. panee merkille, että komissio on oikeassa korostaessaan, että "vastuu EU:n lainsäädännön 
asianmukaisesta soveltamisesta on – – pääasiassa jäsenvaltioiden hallinto- ja 
oikeusviranomaisilla", mutta EU:n kansalaiset ja asukkaat esittävät kuitenkin 
säännöllisesti vetoomuksia, joissa he kertovat kohtaavansa todellisia esteitä yrittäessään 
hakea muutosta kansallisissa tuomioistuimissa ja hallintoelimissä; korostaa siksi, että 
myös EU:n toimielinten ensisijainen velvollisuus on tutkia jäsenvaltioiden toimia 
valvonta- ja riidanratkaisumekanismien alalla;

6. suhtautuu sen osalta myönteisesti komission päätelmään, jonka mukaan 
ongelmanratkaisuvälineitä on vahvistettava; katsoo lisäksi, että komission olisi vastattava 
myönteisesti kysymykseen, "voitaisiinko EU:n nykyisten muutoksenhakukeinojen 
järjestelmään lisätä uusia mekanismeja EU:n lainsäädännön valvonnan tehostamiseksi";

7. huomauttaa, että monissa vetoomuksissa viitataan perusoikeuskirjaan ja vedotaan EU:n 
perussopimusten arvoihin, mikä kertoo mahdollisesti huomattavasta erosta EU:n 
primaarilainsäädännössä vahvistettujen arvojen ja jäsenvaltioiden noudattamien arvojen 
välillä;
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8. korostaa, että kun kansalaiset toimittavat vetoomuksen Euroopan parlamentille, he 
odottavat peruskirjan säännösten suojelevan heitä riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa 
he oleskelevat ja onko EU:n lainsäädäntö pantu täytäntöön vai ei; panee tämän osalta 
huolestuneena merkille, että kansalaiset tuntevat perusoikeuskirjan nykyisen 
soveltamisalan olevan harhaanjohtavaa; katsoo siksi, että on olennaisen tärkeää selittää 
asianmukaisesti toissijaisuusperiaate ja selkeyttää perusoikeuskirjan soveltamisalaa 
parlamentin kannalta;

9. korostaa lisäksi, että kansalaisten mielestä myös yhteisön oikeuden sovellettavuus on 
harhaanjohtavaa, kun kyseessä on myöhäinen saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä; panee merkille ahdistavan todellisuuden, jonka kansalaiset, jotka eivät voi 
hyötyä sovellettavasta yhteisön lainsäädännöstä, koska kyseessä oleva jäsenvaltio ei ole 
vielä saattanut sitä osaksi kansallista lainsäädäntöään, kohtaavat huomatessaan olevansa 
täysin vailla kaikkia muutoksenhakumekanismeja;

10. tukee Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön kantaa, jonka mukaan vetoomusten 
käsiteltäväksi ottamisen osalta Euroopan parlamentin toiminta-alat ovat laajempia kuin 
sen toimivaltuudet; korostaa, että tämän huomautuksen perusteella pitäisi kehittää tapaa, 
jolla parlamentti ja komissio käsittelevät vetoomuksia;

11. suhtautuu myönteisesti siihen, että kertomuksessa korostetaan rikkomustapausten 
tehokasta käsittelyä EU Pilot- ja CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) 
-järjestelmien kaltaisten uusien välineiden kehittämisen ja arvioinnin avulla, ennalta 
ehkäisevien toimien vahvistamista ja mahdollisuutta vaatia aiempaa varhaisessa vaiheessa 
jäsenvaltioille taloudellisia seuraamuksia, jos nämä saattavat direktiivejä myöhässä osaksi 
kansallista lainsäädäntöään;

12. panee erityisesti merkille EU Pilot -hankkeeseen osallistuvien jäsenvaltioiden rohkaisevan 
määrän (18 vuoden 2010 loppuun mennessä) ja suuren määrän päätettyjä tapauksia sen 
jälkeen, kun jäsenvaltioiden vastaus oli arvioitu hyväksyttäväksi (81 prosenttia 
tapauksista); suhtautuu myönteisesti ensimmäisen EU Pilot -hankkeen 
arviointikertomukseen antamiseen maaliskuussa 2010 ja kehottaa antamaan tulevat 
arviointikertomukset ajoissa, jotta tämän uuden mekanismin tehokasta vaikutusta ja 
valvontavalmiuksia voidaan edelleen arvioida;

13. korostaa, että kansalaiset eivät edelleenkään juuri tunne rikkomusmenettelyjä, minkä 
osoittaa huomattava määrä vastaanotettuja vetoomuksia, joissa viitataan vetoomuksen 
esittäjän sitä tietämättä jo tutkittavina oleviin olosuhteisiin;

14. huomauttaa lisäksi, että vetoomuksen esittäjät ovat toisinaan esittäneet vastalauseita siitä, 
että rikkomusmenettelyissä ei loppujen lopuksi käsitellä heidän vetoomuksissaan esiin 
otettuja erityiskysymyksiä;

15. panee merkille rohkaisevat tilastot, joiden mukaan 88 prosentissa vuonna 2010 päätetyistä 
tapauksista "asiaa ei saatettu unionin tuomioistuimeen, koska jäsenvaltio oli korjannut 
komission esille ottamat lainsäädännölliset epäkohdat ennen rikkomusmenettelyn 
seuraavaan vaiheeseen siirtymistä". katsoo kuitenkin, että on olennaisen tärkeää valvoa 
edelleen huolellisesti jäsenvaltioiden toimia, koska joissakin vetoomuksissa viitataan 
ongelmiin, jotka pysyvät, vaikka tapauksen käsittely on päätetty (katso esimerkiksi 
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vetoomukset nro 0808/2006, 1322/2007, 0492/2010, 1060/2010 ja 0947/2011);

16. katsoo, että rahoituskorjausten määrääminen on komission käytettävissä oleva keskeinen 
valvontaväline, kun tiettyihin aloihin liittyy EU:n rahoitusta; panee kuitenkin merkille, 
että kansalaiset tuntevat huonosti myös toimia, joihin tämän osalta voidaan ryhtyä, tai on 
voitu ryhtyä, minkä osoittavat monet vetoomukset, joissa viitataan EU:n osarahoittamiin 
hankkeisiin;

17. suhtautuu myönteisesti komission ponnistuksiin ennalta ehkäisevien toimenpiteiden 
vahvistamiseksi; tukee erityisesti tiedotusaloitteita, joissa keskitytään siihen, että 
kansalaiset osallistuvat EU:n lainsäädännön soveltamiseen, ja panee merkille, että 
kyseisillä aloitteilla edistetään huomattavasti vetoomusten esittäjien 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja vetoomusvaliokunnan tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta;

18. tukee komission järkevän sääntelyn lähestymistapaa, jossa keskitytään EU:n 
lainsäädännön soveltamisen valvonnan huomioon ottamiseen laajemmassa poliittisessa 
prosessissa, minkä valiokunta katsoo olevan keskeinen ennalta ehkäisevä toimenpide; 
panee tämän osalta merkille, että vetoomusvaliokunta soveltuu erityisen hyvin edistämään 
näitä ponnistuksia yhteistyössä komission kanssa;

19. korostaa yleisesti, että parlamentin ja komission välisen viestinnän avoimuuden ja 
vastavuoroisuuden lisäämiseksi on toteutettava lisätoimenpiteitä; huomauttaa esimerkiksi, 
että valituksia, rikkomusasiakirjoja ja muita valvontamekanismeja koskevia tietoja 
voitaisiin antaa paremmin saataville vaarantamatta tutkimusten tarkoitusta ja että 
pakottavalla yleisellä edulla voitaisiin perustella asianmukaisesti tämän tiedon saatavuus, 
erityisesti tapauksissa, joissa saattaa olla kyse ihmisten terveydestä ja peruuttamattomasta 
ympäristövahingosta;

20. vaatii tämän osalta huomattavaa ja konkreettista etenemistä kohti Euroopan parlamentin ja 
komission välisistä suhteista tehdyn tarkistetun puitesopimuksen täysimääräistä 
täytäntöönpanoa tietoon ja yhteistyöhön liittyvien säännösten vahvistamisen takaamiseksi;


