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EHDOTUKSET

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

1. painottaa, että oikeus vedota Euroopan parlamenttiin on yksi EU:n kansalaisten 
perusoikeuksista sellaisena kuin se on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
44 artiklassa sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
227 artiklassa; korostaa vetoomusten merkitystä välineenä, jonka avulla kansalaiset 
voivat tuntea olevansa osallisina unionin toiminnassa, sillä ne ovat yksi 
helppokäyttöisimmistä tavoista, joilla kansalaiset voivat kääntyä EU:n toimielinten 
puoleen ilmaistakseen huolensa oikeuksiensa mahdollisesta loukkaamisesta ja EU:n 
lainsäädännön virheellisestä soveltamisesta tai rikkomisesta sekä mahdollisista aukoista 
säännöstössä; muistuttaa, että vetoomusoikeus on osallistavan demokratian ja unionin 
kansalaisuuden kulmakivi ja että näin ollen – noudattaen asianmukaisesti myös 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 11 artiklan henkeä – se auttaa kuromaan 
umpeen kansalaisten ja poliittisten instituutioiden välistä kuilua edistämällä kansalaisten 
aktiivista osallistumista ja sitoutumista EU:n poliittiseen keskusteluun; katsoo lisäksi, 
että Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin olisi lisättävä kansalaisten 
osallistumista; kehottaa komissiota sitoutumaan aktiiviseen rooliin vetoomusten 
esittäjien vaatimissa toimissa, jotta kansalaisten elämässä saadaan aikaan todellisia 
muutoksia;

2. muistuttaa, että EU:n lainsäädännön tehokkaan, yhtäläisen ja yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan ylläpitää 
oikeusvaltiota, joka on yksi unionin ja sen jäsenvaltioiden perusarvoista SEU-
sopimuksen 2 artiklan mukaisesti; panee merkille niiden vetoomusten huomattavan 
määrän, joissa tuodaan esiin kansalaisten huoli oikeusvaltioperiaatteen väitetyistä 
loukkauksista jäsenvaltioissa, ja pitää myönteisenä, että kansalaiset osallistuvat 
käyttämällä oikeuksiaan; korostaa, että oikeusvaltioperiaatteen noudattamatta 
jättämisellä, myös kansallista tasoa alemmalla tasolla, on suora vaikutus kansalaisten 
elämään, kuten vastaanotetuista vetoomuksista ja erityiseurobarometrin 489 tuloksista 
käy ilmi; kehottaa komissiota toissijaisuusperiaatetta kunnioittaen noudattamaan vuonna 
2019 antamassaan tiedonannossa ”Oikeusvaltioperiaatteen lujittaminen unionissa – 
Toimintasuunnitelma” (COM(2019)0343) tehtyjä sitoumuksia, jotta edistetään 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen kulttuuria, vahvistetaan yhteistyötä kansallisten 
viranomaisten kanssa ja varmistetaan tehokas yhteinen reagointi tosiasiallisiin uhkiin 
unionissa; muistuttaa komissiota siitä, että voimassa olevan EU:n oikeuden tehokkaan 
täytäntöönpanon valvonnan varmistamiseksi tehtävä työ on yhtä tärkeää kuin uuden 
lainsäädännön kehittämiseksi tehtävä työ; huomauttaa, että SEU-sopimuksen 4 
artiklassa edellytetään, että unioni kunnioittaa jäsenvaltioiden tasa-arvoa 
perussopimuksia sovellettaessa sekä niiden poliittisia ja valtiosäännön rakenteita; toteaa, 
että samassa artiklassa edellytetään myös, että unioni kunnioittaa jäsenvaltioiden 
keskeisiä valtion tehtäviä, erityisesti niitä, joiden tavoitteena on valtion alueellisen 
koskemattomuuden turvaaminen, yleisen järjestyksen ylläpitäminen sekä kansallisen 
turvallisuuden takaaminen;
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3. korostaa, että täytäntöönpanon puutteellinen valvonta paitsi heikentää sisämarkkinoiden 
toimivuutta myös vaikuttaa suoraan yksilön oikeuksiin ja siten vaikuttaa unionin 
uskottavuuteen ja imagoon; panee huolestuneena merkille lisääntyvän populismin ja 
euroskeptisyyden ja kehottaa siksi komissiota tehostamaan toimiaan EU:n 
oikeusjärjestyksen koskemattomuuden turvaamiseksi; korostaa tässä yhteydessä, että 
täytäntöönpano ja täytäntöönpanon valvonta perustuvat perussopimuksissa määrättyyn 
vallanjakoon ja että jäsenvaltioilla ja komissiolla on tästä syystä jaettu vastuu EU:n 
lainsäädännön täytäntöönpanosta ja täytäntöönpanon valvonnasta siten, että komissio on 
viime kädessä perussopimusten valvoja; huomauttaa samanaikaisesti, että kaikki EU:n 
toimielimet jakavat vastuun EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta ja täytäntöönpanon 
valvonnasta, kuten parempaa lainsäädäntöä koskevassa vuoden 2016 toimielinten 
välisessä sopimuksessa määrätään;

4. korostaa tehokkuuden, avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden keskeistä merkitystä 
unionin toimielinten laatiessa ja pannessa täytäntöön unionin lainsäädäntöä; 
huomauttaa, että Euroopan parlamentti on kansalaisten suoraan valitsema toimielin, 
ja ottaen huomioon ensisijaisen valvontatehtävänsä muistuttaa komissiota sen 
vastuuvelvollisuudesta suhteessa parlamenttiin, erityisesti vetoomusvaliokunnan 
puitteissa; korostaa parlamentin tärkeää valvontatehtävää, jota se hoitaa 
kiinnittäessään vetoomusten ja kysymysten avulla komission huomion puutteisiin 
unionin lainsäädännön täytäntöönpanossa jäsenvaltioissa; kehottaa jälleen 
komissiota toimimaan avoimemmin sekä käyttämään tehokkaasti ja parantamaan 
entisestään nykyisiä seurantamekanismeja ja säännöllisen arvioinnin välineitä; 
kehottaa komissiota perussopimusten valvojana käyttämään mainittuja 
mekanismeja ja välineitä seuratakseen ja arvioidakseen asianmukaisesti EU:n 
lainsäädännön asianmukaista ja oikea-aikaista täytäntöönpanoa kunnioittaen 
samalla täysimääräisesti EU:n kansalaisten oikeutta oikeussuojaan ja hyvään ja 
tehokkaaseen hallintoon SEUT-sopimuksen 298 artiklan ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 41 ja 47 artiklan mukaisesti; huomauttaa, että näiden oikeuksien 
ja periaatteiden mukaisesti vammaisille henkilöille olisi annettava mahdollisuus 
tutustua säädösehdotuksiin;

5. tunnustaa EU:n oikeuden tehokkaan täytäntöönpanon vaikutuksen unionin toimielinten 
uskottavuuden lisäämisessä; katsoo siten, että komission julkaisema vuosikertomus, 
vetoomusoikeus ja eurooppalainen kansalaisaloite ovat tärkeitä työkaluja, joiden avulla 
EU:n lainsäätäjät voivat tunnistaa mahdollisia puutteita;

6. muistuttaa, että vetoomusvaliokunta saa vuosittain huomattavan määrän vetoomuksia 
huolestuneilta kansalaisilta, jotka ilmaisevat tyytymättömyytensä EU:n lainsäädännön 
täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa, ja että suurin osa vetoomuksista toimitetaan 
komissiolle perusteellista tutkimusta varten; pitää myönteisenä komission osallistumista 
menettelyyn ja katsoo, että on tärkeää, että Euroopan parlamentin jäsenet voivat 
kyseenalaistaa tulokset ja suositukset, sekä korostaa, että EU:n toimivallan rajoja olisi 
kunnioitettava;

7. on tyytyväinen komission vuoden 2017 vuosikertomuksessa Euroopan unionin 
lainsäädännön soveltamisen valvonnasta (COM(2018)0540) selkeästi ilmaisemaan 
sitoumukseen antaa suuri arvo kansalaisten, yritysten ja muiden sidosryhmien 
panokselle EU:n lainsäädäntöön kohdistuvien rikkomusten havaitsemiseen; panee tässä 
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yhteydessä merkille komission pyrkimykset havainnollistaa vetoomusten vaikutusta sen 
täytäntöönpanotoimiin erinäisillä politiikan aloilla, kuten ympäristö, muuttoliike, 
verotus ja sisämarkkinat; korostaa kuitenkin, että EU:n oikeuden rikkomiseen ja 
virheelliseen soveltamiseen noilla aloilla, monien muiden toiminta-alojen lisäksi, 
viittaavia vetoomuksia on vastaanotettu huomattava määrä; pitää valitettavana, ettei 
komission käsittelemien vetoomusten määrää ole ilmoitettu eikä sitä, kuinka moni 
vetoomus johtaa EU Pilot -menettelyjen ja rikkomusmenettelyjen käynnistämiseen;

8. pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että vuosien 2018 ja 2019 kertomuksissa avoimuus 
on lisääntynyt ja komission käsittelemien vetoomusten määrästä ja sen toteuttamista 
jatkotoimista on julkistettu enemmän tietoja; pitää kuitenkin valitettavana, että 
suurimmassa osassa tapauksia komissio ei aloittanut tutkimusta eikä ryhtynyt 
jatkotoimiin; on tässä yhteydessä erityisen huolissaan käytännöstä ohjata huomattava 
määrä vetoomuksen esittäjiä muihin elimiin kansallisella, alueellisella tai paikallisella 
tasolla; toteaa, että tämä käytäntö kuvastaa komission uutta täytäntöönpanon 
valvontapolitiikkaa, josta ilmoitettiin vuonna 2016 annetussa komission tiedonannossa 
”EU:n lainsäädäntö: parempiin tuloksiin soveltamista parantamalla” (C(2016)8600, 
jossa kansalaiset pyritään ohjaamaan kansalliselle tasolle, kun kanteluihin tai 
vetoomuksiin ei liity yleisempiä periaatekysymyksiä tai järjestelmällistä EU:n 
lainsäädännön noudattamatta jättämistä ja ne voidaan hoitaa tyydyttävästi muilla 
järjestelyillä; toistaa vastustavansa edelleen siinä vahvistettua lähestymistapaa ja pyytää 
komissiota käynnistämään tutkimuksia tapauksissa, joissa on havaittu mahdollisia EU:n 
lainsäädännön rikkomisia; kehottaa komissiota käsittelemään vetoomuksia 
tehokkaammin vastaamalla niihin nopeasti ja kattavasti sekä työskentelemään 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa vetoomusten tehokkaaksi ratkaisemiseksi 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti; kannustaa komissiota kehittämään uusia 
mekanismeja, joilla lyhennetään vastausaikaa vetoomusten käsittelyssä; pitää 
riittämättöminä komission vastauksia, joissa todetaan ainoastaan, että sillä ei ole 
toimivaltaa toteuttaa lisätoimia EU:n tasolla;

9. toistaa huolensa siitä, että tämä lähestymistapa voi saada kansalaiset uskomaan, että 
EU:n toimielimet eivät kuuntele heitä, ja voi viime kädessä viedä heiltä oikeussuojan, 
jos EU:n tason oikeussuojakeino osoittautuu tehokkaammaksi kansallisten olosuhteiden 
tai asiaan liittyvien etujen luonteen vuoksi; painottaa, että komission käytäntö aiheuttaa 
pettymyksen kansalaisille, jotka odottavat oikeuksiensa suojelua EU:lta, erityisesti 
komissiolta SEU-sopimuksen 17 artiklan mukaisena perussopimusten valvojana; 
kehottaa harkitsemaan uudelleen edellä mainittua täytäntöönpanon valvontapolitiikkaa, 
jotta varmistetaan, ettei se missään tapauksessa vaaranna sellaisten tiettyjen tapausten 
käsittelyä, jotka saataisiin paremmin ratkaistua EU:n tasolla; katsoo, että tämä ei ole 
hyväksyttävissä, ja kehottaa komissiota selventämään, miten se aikoo puuttua 
kansalaisten odotusten ja todellisuuden väliseen kuiluun, joka liittyy mahdollisuuteen 
saada oikaisua EU:n tasolla, ja kehottaa komissiota selittämään, miten sen 
lähestymistapa sopii sen rooliin perussopimusten valvojana ja SEU-sopimuksen 
17 artiklan 1 kohdan mukaiseen valvontavastuuseen;

10. muistuttaa, että vetoomusvaliokunta saa huomattavan määrän vetoomuksia kansalaisilta, 
jotka ovat epäedullisessa asemassa kansallisten tuomioistuinten tekemien päätösten 
vuoksi; korostaa, että oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on perusoikeus ja 
että kaikkien jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten on kunnioitettava sitä;
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11. kehottaa komissiota tutkimaan perusteellisesti vetoomukset, jotka liittyvät vammaisten 
henkilöiden oikeuksiin; kehottaa komissiota panemaan tehokkaasti täytäntöön EU:n 
ympäristölainsäädännön ja valvomaan sen noudattamista, kun otetaan huomioon 
vaatimustenvastaisiin kaatopaikkoihin, yhdyskuntajätevesien puutteelliseen käsittelyyn 
tai huonoon ilmanlaatuun tietyillä alueilla liittyvien vetoomusten määrä vuonna 2018;

12. panee merkille, että komission vuosina 2018 ja 2017 rekisteröimien uusien kantelujen 
määrä oli suurin sitten vuoden 2011 ja että vuonna 2018 uusia kanteluja oli 
ennätykselliset 3 850, kun taas vuonna 2019 rekisteröityjen uusien kantelujen määrä oli 
3 525; suhtautuu myönteisesti siihen, että kansalaiset saavat yhä enemmän 
vaikutusvaltaa EU:n lainsäädännön seurannassa ja sen täytäntöönpanon valvonnassa, 
mistä on osoituksena kantelujen ja vetoomusten suuri määrä; huomauttaa kuitenkin, 
että, kuten tapahtui vetoomustenkin kohdalla, tutkimuksiin johtaneiden kantelujen 
määrä pysyi hyvin alhaisena vuosina 2019, 2018 ja 2017 suhteessa vastaanotettujen 
kantelujen kokonaismäärään; vaatii täytäntöönpanon valvontapolitiikan avoimempaa 
toteutusta; kannustaa komissiota omaksumaan aktiivisemman lähestymistavan 
kerätessään tietoja ja vastatessaan kansalaisten huolenaiheisiin sekä torjumaan 
erityisesti vakiintunutta tapaa syyttää kaikesta ”Brysseliä”;

13. korostaa, että työmarkkinaosapuolet, kansalaisjärjestöt, unionin kansalaiset ja muut 
sidosryhmät ovat tärkeässä osassa, kun valvotaan sitä, miten jäsenvaltiot saattavat EU:n 
lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panevat sitä täytäntöön, ja kun tässä 
yhteydessä havaituista puutteista raportoidaan; pitää siksi myönteisenä kansalaisten 
entistä parempaa tietoisuutta unionin lainsäädännön tarkistamisesta, mukaan luettuna 
väärinkäytösten paljastajien keskeinen asema yksityisellä ja julkisella sektorilla; 
korostaa, että EU:n kansalaisilla on oikeus saada nopeasti selkeää, tosiasiallisesti 
saatavilla olevaa ja läpinäkyvää tietoa laeista, joita jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
saattaakseen EU:n lainsäädännön osaksi kansallista lainsäädäntöä, sekä kansallisista 
viranomaisista, jotka vastaavat niiden asianmukaisesta täytäntöönpanosta;

14. toteaa tässä yhteydessä, että on olennaisen tärkeää jatkaa tiiviimmän yhteistyön 
edistämistä ja yhteyksien vahvistamista kansallisiin parlamentteihin 
lainsäädäntöprosessissa; korostaa, että täytäntöönpanon viivästykset ovat haitallisia 
oikeusvarmuuden kannalta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään 
voimakkaampiin toimiin sitä vastaan, että direktiivejä saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä liian myöhään tai virheellisellä tavalla, jotta varmistetaan EU:n oikeuden 
täysimääräinen täytäntöönpano ja täytäntöönpanon valvonta ja taataan siten 
oikeusvaltioperiaate ja demokratia; korostaa, että on tärkeää tehdä vetoomuksiin 
perustuvia tiedonhankintamatkoja jäsenvaltioihin, jotta voidaan parantaa vetoomusten 
esittäjien väitteiden tutkintaa, ja pitää tällaisia matkoja ainutlaatuisena keinona päästä 
lähemmäs kansalaisia ja osoittaa, että heidän huolenaiheensa otetaan vakavasti; kehottaa 
tästä syystä komissiota ottamaan asianmukaisesti huomioon parlamentin 
tiedonhankintamatkoja koskevat raportit ja vetoomuksiin perustuvat päätöslauselmat;

15. pitää valitettavana, että vaikka komissio on viime vuosina pyrkinyt lisäämään seuranta- 
ja valvontatoimiensa avoimuutta (esimerkiksi rikkomuksiin liittyvää tietoa tarjoavan 
keskitetyn foorumin avulla), se ei ole vielä vastannut parlamentin toistuviin pyyntöihin 
saada säännöllisesti tietoja jokaisesta aloitetusta EU Pilot -menettelystä ja jokaisesta 
käynnistetystä rikkomusmenettelystä, erityisesti jos ne perustuvat vetoomuksiin; 
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korostaa, että on tärkeää saada säännöllisesti tietoja avoimiin vetoomuksiin liittyvien 
rikkomusmenettelyjen etenemisestä noudattaen samalla Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistettuja luottamuksellisuutta koskevia 
vaatimuksia; pitää valitettavana, että komissio osoittaa jatkuvasti puutteellista 
sitoutumista vastatessaan EU Pilot -menettelyissä esiin tulleisiin huolenaiheisiin; 
muistuttaa komissiota siitä, että kansalaisilla on suuria avoimuuteen liittyviä odotuksia 
sen valvontatoimien osalta; kehottaa siksi komissiota jakamaan nämä tiedot parlamentin 
kanssa hyvissä ajoin ja vilpittömän yhteistyön hengessä, jotta parlamentti voi harjoittaa 
SEU-sopimuksen 14 artiklan mukaista toimeenpanevan elimen valvontaa ja 
pohjimmiltaan vahvistaa komission valvontatoiminnan legitiimiyttä ja 
vastuuvelvollisuutta, kasvattaa luottamusta EU-hankkeeseen sekä viime kädessä 
vahvistaa EU Pilot -menettelyn legitiimiyttä;

16. korostaa, että komission ja jäsenvaltioiden välinen tiivis ja jäsennelty vuoropuhelu 
varhaisessa vaiheessa on keskeistä EU:n lainsäädännön tehokkaan ja asianmukaisen 
soveltamisen kannalta; kehottaa tässä yhteydessä komissiota parantamaan EU Pilot 
‑hankkeen ongelmanratkaisujärjestelmää ja vakiinnuttamaan uudelleen sen laajemman 
käytön, jotta mahdolliset EU:n lainsäädännön rikkomiset voidaan ratkaista nopeasti ja 
epävirallisesti varhaisessa vaiheessa ja ilman tarvetta turvautua viralliseen 
rikkomusmenettelyyn merkittävässä määrässä tapauksia; toteaa, että uudessa 
toimintamallissa, jonka komissio on omaksunut EU:n oikeuden noudattamisen 
varmistamiseksi, EU Pilot -hankkeen tarkoituksena ei ole pitkittää rikkomusmenettelyä 
vaan päinvastoin auttaa ratkaisemaan ongelmat tehokkaasti;

17. muistuttaa, että sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2018 laatimassa 
yleiskatsauksessa, jonka otsikkona on ”EU:n lainsäädännön soveltaminen käytännössä: 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaiset Euroopan 
komission valvontatehtävät”, että Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 tekemässä 
päätöksessä, jossa esitettiin ehdotuksia oikeusasiamiehen suorittaman strategisen 
tutkimuksen OI/5/2016/AB jälkeen, joka koski oikea-aikaisuutta ja avoimuutta 
Euroopan komission käsitellessä rikkomisia koskevia kanteluja, pyydetään komissiota 
varmistamaan, että rikkomusmenettelyä edeltävässä vaiheessa olevia tapauksia 
käsitellään nopeammin sekä avoimemmalla ja oikeudenmukaisemmalla tavalla, ottaen 
huomioon toissijaisuusperiaate ja tasapuolisen kohtelun periaate.

18. kehottaa komissiota tutkimaan jäsenvaltion virallisen kielen tai kielten perusteella 
tapahtuvaa syrjintää, jota harjoitetaan kouluissa ja julkishallinnossa niillä alueilla, joilla 
on useampia kuin yksi virallinen kieli, ja jolla estetään vapaata liikkuvuutta ja rikotaan 
sisämarkkinoita koskevia määräyksiä (SEUT-sopimuksen 26 artiklan 2 kohta).
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