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EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. antaa tunnustusta SOLVIT-verkoston työlle ja erityisesti ratkaistujen tapausten määrälle, 
joka on pysynyt suurena (83 %) huolimatta siitä, että verkoston työmäärä kasvoi vuonna 
2008 (1 000 tapaukseen eli 22 %) ja että SOLVIT-keskukset kärsivät henkilöstövajeesta;

2. panee tyytyväisenä merkille, että toiminnallaan SOLVIT-verkosto on tuonut Euroopan 
kansalaisille ja yrityksille kustannussäästöjä, joiden arvioitu loppusumma vuonna 2008 
oli 32,6 miljoonaa euroa;

3. toteaa, että menettelytapansa mukaisesti parlamentin vetoomusvaliokunta kehottaa 
vetoomuksen esittäjiä kääntymään SOLVIT-verkoston puoleen, mikäli se katsoo, että 
yksittäisissä tapauksissa ratkaisu voidaan saada nopeammin SOLVIT-menettelyn avulla;

4. tunnustaa SOLVITin tehokkuuden yhteistyöverkostona, joka pyrkii ratkaisemaan 
epävirallisesti kansalaisten ja yritysten ongelmia, jotka johtuvat siitä, että julkiset 
viranomaiset rikkovat sisämarkkinalainsäädäntöä;

5. panee merkille, että SOLVITin vuoden 2008 toimintakertomuksessa todetaan, että 
SOLVIT joutuu käsittelemään suuren määrän muita kuin SOLVIT-menettelyyn kuuluvia 
tapauksia, mikä hidastaa SOLVIT-valitusten käsittelyä SOLVIT-keskuksissa;

6. toteaa, että EU-kansalaiset voivat esittää ongelmiaan usealle eri taholle, kuten Euroopan 
parlamentin vetoomusvaliokunta, SOLVIT, Euroopan komissio ja Euroopan 
oikeusasiamies;

7. pyytää SOLVITia lähettämään komissiolle ne unionin lainsäädännön rikkomista koskevat 
tapaukset, joita se ei tapausten monimutkaisuuden vuoksi pysty käsittelemään itse, ja 
tarvittaessa lisäksi parlamentin vetoomusvaliokunnalle;

8. muistuttaa, että vetoomukset käsitellään avoimesti läheisessä yhteistyössä asiasta 
vastaavien lainsäädäntövaliokuntien, komission ja jäsenvaltioiden relevanttien 
viranomaisten kanssa;

9. katsoo, että vetoomusprosessi voi vaikuttaa myönteisesti lainsäädännön laatuun; 
muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä parlamentilla on 
huomattavasti entistä suuremmat valtuudet osallistua aktiivisesti ja välittömästi unionin 
lainsäädännön laatimiseen, muuttamiseen ja parantamiseen; toteaa, että lisäksi on otettava 
huomioon kansallisten parlamenttien aseman vahvistuminen;

10 totea, että ei ole yhtä ainoaa tahoa, joka olisi vastuussa kansalaisten valitusten seurannasta 
alusta loppuun, koska valituksia esitetään eri kanavien kautta; kehottaa koordinoimaan 
paremmin kansalaisten valituksia vastaanottavien ja käsittelevien eri tahojen toimet;
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11 pyytää SOLVITia lisäämään verkkosivustolleen linkin Euroopan parlamentin 
vetoomusvaliokunnan ja kansallisten parlamenttien relevanttien valiokuntien 
verkkosivustoille, jotta kansalaiset saadaan tietoisiksi heidän oikeudestaan vedota 
parlamenttiin keinona muuhun kuin oikeuskeinoihin perustuvaan muutoksenhakuun ja 
ratkaisujen saamiseen poliittisen ja lainsäädäntöprosessin kautta;

12. kannattaa lisäksi sellaisen EU:n toimielinten yhteisen verkkosivuston luomista, jonka 
tarkoituksena on avustaa kansalaisia ja ohjata heidät kääntymään suoraan sen toimielimen 
tai elimen puoleen, joka on toimivaltainen käsittelemään heidän valituksensa.
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