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EHDOTUKSET

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

1. muistuttaa, että paremman sääntelyn ohjelmalla pyritään parantamaan 
sääntelyperiaatteita ja vähentämään yrityksille ja kansalaisille aiheutuvaa tarpeetonta 
taakkaa; korostaa, että on tärkeää varmistaa kansalaisten suora osallistuminen ja antaa 
näille mahdollisuus käyttää täysimääräisesti demokraattista oikeuttaan osallistua EU:n 
päätöksentekoprosessiin; korostaa, että EU:n on ehdottomasti varmistettava 
avoimuuden lisääminen päätöksenteon eri tasoilla; kehottaa komissiota parantamaan 
jatkuvasti julkisia kuulemisia kansalaisten osallistumisen varmistamiseksi ja ottamaan 
huomioon tällaisia toimia koskevan muiden toimielinten palautteen; painottaa, että 
kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan olisi voitava seurata parempaa lainsäädäntöä 
koskevia julkisia kuulemisia erilaisten tiedotuskanavien kautta, kyseiset kuulemiset olisi 
käännettävä jäsenvaltioiden kaikille virallisille ja virallisen kielen asemassa oleville 
kielille ja niiden asiakirjojen olisi oltava helposti saatavilla;

2. korostaa, että paremman sääntelyn on oltava toimielinten välistä toimintaa ja että 
parlamentin ja neuvoston on myös jaettava vastuu; korostaa, että toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteet ovat Euroopan unionin toimintaa ohjaavia periaatteita; palauttaa 
mieliin, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 1 artiklassa määrätään, että 
päätökset EU:n tasolla on tehtävä mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä 
kansalaisia;

3. toteaa yleisöön suorimmin yhteydessä olevana valiokuntana, että demokraattinen 
lähestymistapa ja poliittinen vastuu ovat edelleen vahvin valvontamekanismi kaikissa 
perustuslaillisissa demokratioissa, myös EU:ssa;

4. muistuttaa, että kansalaisten vetoomusten jatkuva huolellinen tarkastelu tarjoaa 
merkittäviä mahdollisuuksia lisätä paremman sääntelyn osallistavuutta ja tehokkuutta ja 
parantaa päätöstentekijöiden käsitystä todellisesta paikallisesta ja alueellisesta 
tilanteesta;

5. palauttaa mieliin, että parempi sääntely on yleinen periaate kaikkien komission jäsenten 
toimeksiantokirjeissä; kehottaa komissiota ja neuvostoa parantamaan 
lainsäädäntöprosessiensa valmisteluvaiheita koskevia sääntöjä ja menettelyjä ja 
tarkastelemaan erityisesti lainsäädäntötoimien tulevia vaikutuksia;

6. katsoo, että komission olisi hyödynnettävä kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen esittämiin vetoomuksiin sisältyviä tietoja, kun se pyrkii varmistamaan, että 
unionin toimintapolitiikat perustuvat selkeään käsitykseen nopean rakennemuutoksen 
kohteena olevista politiikanaloista, kuten ympäristöstä ja digitalisaatiosta; katsoo, että 
kansalaisten osallistuminen on olennaisen tärkeää perusoikeuksien, 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen sekä naisten, maahanmuuttajien ja hlbtiq-
henkilöiden syrjinnän torjumisen kaltaisilla politiikan aloilla;
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7. kehottaa komissiota hyödyntämään tilaisuutta luoda uudistettu ja tehokas paremman 
sääntelyn ohjelma, jotta EU:n hallintoa voidaan auttaa sopeutumaan pandemian 
jälkeiseen ”uuteen normaaliin”, parantamaan lainsäädäntöä ja vastaamaan paremmin 
kansalaisten huolenaiheisiin;

8. korostaa parlamentin tärkeää roolia unionin kansalaisten edustajana muun muassa sen 
valvoessa komissiota ja muita toimielimiä ja tehdessä työtä näiden kanssa yleisön 
puolesta sekä varmistettaessa, että lainsäädännön kansalaisiin kohdistuvien vaikutusten 
osalta sovelletaan alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa;

9. korostaa erityisvälineiden, kuten eurooppalaisen kansalaisaloitteen ja Euroopan 
oikeusasiamiehen, roolia komission sääntelyn parantamisessa; palauttaa mieliin, että 
Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia olisi parannettava jatkuvasti, jotta 
kansalaiset voisivat viestiä säädösten todellisista vaikutuksista kansallisella, 
paikallisella ja alueellisella tasolla ja esittää ehdotuksia siitä, miten lainsäädäntöä 
saataisiin parannettua; toteaa, että komission olisi kehitettävä uusia välineitä, joiden 
avulla kansalaiset voisivat olla suoraan mukana EU:n päätöksenteossa ja osallistua 
siihen.


