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 ET 

ETTEPANEKUD 

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. peab kiiduväärseks, et liikmesriikide parlamentide 2016. aastal esitatud põhjendatud 

arvamuste arv (65) on alates ajast, mil Lissaboni lepinguga kehtestati subsidiaarsuse 

kontrolli mehhanism, kolmas suurim kalendriaasta jooksul esitatud põhjendatud 

arvamuste arv; märgib, et võrreldes 2015. aastaga, mil esitati kaheksa põhjendatud 

arvamust, on nende arv järsult suurenenud (713%); märgib, et ka komisjonile poliitilise 

dialoogi raames esitatud arvamuste arv on märkimisväärselt suurenenud – 350-lt 620-le; 

rõhutab, et need suundumused ilmnesid seadusandliku tegevuse vähenemise taustal, mis 

näitab ka seda, et liikmesriikide parlamentide osalemine on võrreldes varasemate 

aastatega suurenenud; väljendab heameelt liikmesriikide parlamentide märkimisväärse 

huvi üle ELi otsustusprotsessi vastu; 

2. tuletab meelde, et subsidiaarsus on liitude aluspõhimõte ning juriidiliselt määratlemata 

mõiste, mis peaks järelikult sõltuma poliitilisest tõlgendusest; 

3. mõistab, et subsidiaarsuse põhimõtet ei saa kasutada aluslepingute alusel liidule antud 

volituste tõlgendamiseks; 

4. on seisukohal, et subsidiaarsust ja selle kontrolli käsitlev arutelu peaks toimuma 

kodanike järjest suurema nõudmise taustal, et liit lahendaks sellised olulised üleilmsed 

probleemid nagu näiteks maailmajagudevahelised rahavood, julgeolek, ränne ja 

kliimamuutused; 

5. märgib, et 2016. aastal käivitus seoses töötajate lähetamise direktiivi 

(direktiiv 96/71/EÜ) läbivaatamisega kolmas (ja komisjoni praeguse koosseisu 

ametiajal esimene) nn kollase kaardi menetlus; rõhutab, et suurem teadlikkus 

liikmesriikide parlamentide rollidest ja nende parem koostöö võivad subsidiaarsuse 

eeljärelevalvet tugevdada; 

6. väljendab heameelt selle üle, et põhjendatud arvamusi esitanud liikmesriikide 

esinduskodasid on rohkem (26 esinduskoda 41st 2016. aastal, võrreldes kaheksaga 

2015. aastal); märgib, et poliitilise dialoogi ja põhjendatud arvamuste raames aktiivsed 

esinduskojad erinevad märkimisväärselt; rõhutab, et liikmesriikide parlamendid on 

endiselt huvitatud rohkem ELi õigusaktide sisu mõjutamisest kui selliste olukordade 

kindlakstegemisest, kus probleemiks võib olla subsidiaarsus; märgib, et liikmesriikide 

parlamentide õigus jälgida subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte järgimist 

hõlmab ka õigust paluda Euroopa seadusandjal tegutseda vajaduse korral Euroopa 

tasandil; 

7. väljendab heameelt asjaolu üle, et Euroopa Parlament täidab seoses subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse mehhanismidega aina enam ja korrapärasemalt liikmesriikide 

parlamentide koostööpartneri ja vahendaja rolli; on seisukohal, et liikmesriikide 

parlamentidega peetava poliitilise dialoogi tõhustamine võib aidata ratsionaliseerida 

subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kontrolli, sest seadusandlike ettepanekute sisule 

pööratakse rohkem tähelepanu; 
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8. tuletab meelde, et vaja on täiustada praeguseid koostöövorme ja luua võimalused IPEXi 

platvormi parandamiseks, et suurendada liikmesriikide parlamentide teadlikkust nende 

rollist subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kontrollimisel, aidata neil tõhusamalt 

tegeleda varajase hoiatamise süsteemi raames saadud teabega ning parandada nende 

koostööd ja koordineerimist; 

9. peab kiiduväärseks asjaolu, et subsidiaarsus ja proportsionaalsus on asetatud ELi 

otsustusprotsessi keskmesse, mida näitavad komisjoni poliitilised prioriteedid ja parema 

õigusloome paketi vastuvõtmine; väljendab heameelt selle paketi vastuvõtmise üle, sest 

sellega tagatakse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte integreeritum ja 

põhjalikum kohaldamine, mis aitab omakorda suurendada ELi otsuste tegemise 

läbipaistvust; väljendab heameelt selle üle, et komisjon on institutsioonidevahelise 

parema õigusloome kokkuleppega võtnud endale kohustuse teha liikmesriikide 

parlamentidele kättesaadavaks oma seadusandlike ja muude kui seadusandlike 

ettepanekute mõju hindamised; tuletab meelde, et selles kokkuleppes rõhutatakse ka, et 

seadusandlik menetlus peab olema läbipaistvam ja et liikmesriikide parlamentidele 

esitatav teave peab võimaldama neil täielikult kasutada aluslepingutega antud õigusi; 

kutsub komisjoni üles parandama oma subsidiaarsust käsitlevate seletuskirjade 

kvaliteeti ja põhjendatud arvamustega tegelemise määra;  

10. märgib, et parema õigusloome tegevuskava rakendamine on ajendanud komisjoni 

töötama välja tõhusamaid asutusesiseseid vahendeid ja menetlusi, et vältida 

subsidiaarsuse põhimõtte rikkumist; rõhutab, et mõjuhinnangud on põhiline vahend 

subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte järgimise tagamiseks ning vastutuse 

suurendamiseks; nõuab tungivalt, et komisjon pööraks mõjuhinnangute tegemisel 

parema õigusloome suuniste raames suuremat tähelepanu subsidiaarsusele ja 

proportsionaalsusele; rõhutab eelkõige õiguskontrollikomitee rolli ja väljendab heameelt 

asjaolu üle, et komitee kvaliteedikontroll käsitleb nüüd ka subsidiaarsust ja 

proportsionaalsust; rõhutab siiski, et õiguskontrollikomitee sõltumatust võiks veelgi 

suurendada;  

11. kordab, et selleks, et liikmesriikide parlamendid saaksid ELi õigusloomeprotsessis 

põhjalikumalt osaleda, tuleb suurendada aluselepingute piires varajase hoiatamise 

süsteemi paindlikkust, eriti seoses põhjendatud arvamuste esitamiseks ette nähtud 

kaheksa nädala pikkuse ajavahemikuga, ning kaaluda selle ametlikku pikendamist, kui 

aluslepinguid muudetakse; rõhutab, et jätkuvalt tuleb kaaluda ka mehhanismi 

kasutuselevõtmist kooskõlas ettepanekutega, mis on esitatud raportis liikmesriikide 

parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta ja mille kohaselt võiks olla 

võimalik esitada komisjonile põhjendatud arvamusi, et avaldada positiivset mõju ELi 

poliitikale; on veendunud, et see võib olla positiivne ja edasiviiv vahend liikmesriikide 

parlamentide kaasamiseks suuremal määral ELi õigusloomeprotsessi; 

12. väljendab pettumust mõningate vastuste pärast, mille komisjon on andnud 

liikmesriikide parlamentidele nn kollase kaardi menetluse algatamise juhtudel; on 

veendunud, et komisjon peab vastama põhjalikult liikmesriikide parlamentide tõstatatud 

küsimustele; rõhutab, kui oluline on anda piisavaid selgitusi seadusandlike algatuste 

vajaduse ja nende mõju kohta, eriti seoses majanduse, keskkonna ja ühiskonnaga, 

järgides subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet; 
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13. võtab teadmiseks subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja „teeme vähem, aga paremini“ 

rakkerühma loomise; võtab arvesse, et rakkerühm hindab kriitiliselt kõiki 

poliitikavaldkondi tagamaks, et EL tegutseb ainult juhul, kui tema tegevus loob 

lisaväärtust; kutsub komisjoni üles sätestama üksikasjalikumalt kavandatud volitusi ja 

töömeetodeid; ootab huviga rakkerühma aruannet, mille ta peaks esitama 15. juuliks 

2018 ja milles andma soovitusi selle kohta, kuidas EL saaks paremini arvesse võtta 

subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet nii oma volituste andmisel ja 

kasutamisel kui ka selgitades välja viisid, kuidas kaasata paremini piirkondlikke ja 

kohalikke ametiasutusi ELi poliitikakujundamisse; on seisukohal, et see algatus võib 

aidata kindlaks teha olukordi, kus liit, liikmesriigid ja piirkondlikud ametiasutused 

saavad konkreetset meedet asjakohaselt ja tõhusamalt ellu viia; väljendab lootust, et 

komisjon rakendab selle raames esitatud ettepanekuid kiiresti; 

14. kutsub liikmesriikide parlamente üles avaldama arvamust komisjoni ettepanekute kohta, 

mis on kõik igal ajal saadaval konsulteerimiseks siseandmebaasis CONNECT; nõuab 

tungivalt, et liikmesriikide ja piirkondade parlamendid arendaksid edasi oma suhteid 

Regioonide Komiteega, mille eksperdirühm uurib seadusandlikke ettepanekuid 

subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte seisukohast; leiab, et mitteametlik 

mehhanism, mis tugineb parlamentidevahelisele koostööle, võib aidata tõhustada 

poliitilist dialoogi liikmesriikide parlamentidega; 

15. rõhutab, et õigusaktide vastuvõtmine eeldab ülekaaluka enamuse nõusolekut nõukogus, 

mis koosneb kõikide liikmesriikide ministritest, kes peaksid andma aru oma riigi 

parlamendile; 

16. väljendab heameelt asjaolu üle, et 25. märtsil 2017 vastu võetud Rooma deklaratsiooni 

lisati viide subsidiaarsusele; on seisukohal, et subsidiaarsusel peaks olema ELi 

tulevikku käsitlevas arutelus oluline koht. 
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