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EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että ”oikeus vedota Euroopan parlamenttiin” on vain näennäinen väline, jonka 
tarkoituksena on antaa ”EU:n kansalaisuuden” käsitteelle ja näin ollen myös 
pohjimmiltaan epädemokraattisille EU:n toimielimille, jotka eivät ole vastuuvelvollisia, 
harhaanjohtava demokraattisen oikeutuksen vaikutelma, ja toteaa tässä yhteydessä, että 
kansallisella ja EU:n tasolla toteutetut Euroopan unionin toimintaa koskevat 
tiedotuskampanjat ovat perusteetonta propagandaa, jolla yritetään pönkittää enenevässä 
määrin epäsuosittua näkemystä unionin kehittämisestä;

2. toistaa aikaisemmin esittämänsä pyynnön, että vetoomusvaliokunnalle annetaan selkeitä 
tietoja myös käsiteltävinä oleviin vetoomuksiin perustuvien rikkomismenettelyjen 
etenemisestä;

3. kehottaa komissiota myöntämään, että vetoomusten nykyinen taso antaa huonon 
vaikutelman sekä EU:n lainsäädännöstä että sen täytäntöönpanosta ; 

4. katsoo, että nykyisen taloudellisen tilanteen perusteella ja EU:n sääntelyn aiheuttamien 
valtavan suurten kustannusten vuoksi on ehdottoman välttämätöntä karsia merkittävästi 
erityisesti työllisyyden alaa koskevaa EU:n säännöstöä; 

5. korostaa, että kansalaiset, yritykset ja muut toimijat edellyttävät, että sääntelypuitteet ovat 
yksinkertaisia ja ennustettavia; korostaa näin ollen byrokratian ja hallinnollisen rasitteen 
vähentämisen tarvetta ja kehottaa komissiota määrittämään säädökset, joiden aiheuttamia 
sääntelykustannuksia voidaan vähentää;

6. toteaa, että vuonna 2001 jäsenvaltiot velvoitettiin saattamaan 131 direktiiviä osaksi 
kansallista lainsäädäntöä; korostaa, että ennestään rasitetuilla kansallisilla hallinnoilla on 
enenevässä määrin ongelmia monilukuisten säädösten saattamisessa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä; toteaa myös, että uutta EU:n lainsäädäntöä luodaan nopeammin kuin sitä 
pystytään lukemaan, ymmärtämään ja panemaan täytäntöön;

7. pyytää muutoksenhakumekanismien todellisten hyötyjen ja kustannusten yksityiskohtaista 
arviointia;

8. pitää valitettavana sekä komission että jäsenvaltioiden hallitusten taipumattomuutta ja 
vastahankaisuutta muun muassa asioissa, jotka liittyvät oikeuteen omistaa omaisuutta 
Espanjassa, missä monen EU:n jäsenvaltion kansalaisilta on vuosien ajan kielletty 
omistusoikeuteen ja sopimusoikeuteen liittyvät perusoikeudet; muistuttaa, että 
vetoomusvaliokunta on ainakin 15 vuoden ajan yrittänyt toistuvasti puuttua mainittuun 
ongelmaan, mutta siitä huolimatta komissio ja Espanjan hallitus eivät ole ryhtyneet 
mihinkään tehokkaisiin toimiin eivätkä ole tarjonneet mitään 
muutoksenhakumahdollisuutta. 
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