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ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. võtab teadmiseks õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) käsitleva 

teatise ning komisjoni raugematu tahte pingutada parema õigusloome nimel; rõhutab, et 

programmi käsitlevas teatises kavandatud tööd tuleb käsitada katkematu protsessina, mille 

eesmärk on tagada Euroopa tasandil kehtivate õigusaktide eesmärgipärasus, täita 

seadusandjate ühised eesmärgid ning vastata kodanike, äriringkondade ja kõigi 

sidusrühmade ootustele; toonitab, et programmis tuleks keskenduda paremale 

reguleerimisele ja see ei tohiks õõnestada soolist võrdõiguslikkust, sotsiaalseid, töö- või 

keskkonnastandardeid ega ka keskkonna- ja tarbijakaitset; 

2. on seisukohal, et kui meetmete võtmise vajadus ELi tasandil on selgelt kindlaks tehtud 

ning see on kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega, tuleks hoolikalt 

hinnata, kas kavandatud poliitikaeesmärgi saavutamiseks on sobivam kasutada muud kui 

seadusandlikku vahendit või seadusandlikku vahendit (ning viimatimainitu puhul ka seda, 

millist täpselt), kusjuures rõhk peaks olema Euroopa lisaväärtusel; on seisukohal, et uue 

õigusakti mõju paremaks hindamiseks tuleks kohaldada näitajaid, mis võimaldavad 

kindlaks teha kõik selle õigusakti nõuete täitmisega seotud kulud ja halduskulud; rõhutab, 

et sellised näitajad peavad põhinema selgetel, igakülgsetel, (vajaduse korral) mõõdetavatel 

ja mitmemõõtmelistel kriteeriumidel (sh sotsiaalsed, majanduslikud ja 

keskkonnakriteeriumid), et võimaldada hinnata nõuetekohaselt ELi tasandi meetmete 

võtmise või mittevõtmise mõju; 

3. palub komisjonil ja liikmesriikidel olla rangem nii tulevaste kui ka kehtivate eeskirjade 

mõju hindamisel VKEde ja üldiselt konkurentsivõime seisukohast; on veendunud, et 

konkurentsivõimele avaldatava mõju hindamine peaks olema mõjuhindamisprotsessi 

oluline osa; on seisukohal, et läbivaadatud suuniste projekt peaks sisaldama juhiseid selle 

kohta, kuidas hinnata konkurentsivõimele avaldatavat mõju ja millist kaalu anda sellele 

lõppanalüüsis; toetab senist eeldust, et ettepanekud, millel on konkurentsivõimele 

negatiivne mõju, tuleks tagasi lükata, välja arvatud juhul, kui esitatakse tõendid 

märkimisväärse kvantifitseerimatu kasu kohta; 

4. on pettunud, et teatisele lisatud tulemustabelis läbivaatamisele määratud meetmed ei ole 

kaugeltki uued, vaid kujutavad endast pigem loetelu meetmetest, mida komisjon oli 

sunnitud järgima varem vastu võetud õigusaktide aeguvate läbivaatamisklauslite tõttu; 

eeldab, et komisjoni uus koosseis käsitab REFITi teatises sisalduvaid eesmärke 

ambitsioonikamalt, eriti seoses nende raskete küsimuste lahendamisega, mis toodi välja 

VKEdega toimunud TOP-10 konsultatsioonide käigus; 

5. on seisukohal, et tulemustabeli kontseptsioon tuleks läbi vaadata ja et see peaks tegelikult 

koosnema kahest dokumendist – ühes tööprogramm ning teises, uues dokumendis 

üksikasjalik ja kvantitatiivselt esitatud ülevaade komisjoni edusammudest; nõuab, et see 

teine dokument võetaks aluseks ettevõtjate uute kulude aastaaruande koostamisel, mis 

peaks endast kujutama eelmisel seadusandlusaastal vastu võetud ettepanekute haldus- ja 

regulatiivse mõju seisukohast kergesti mõistetavat aruannet või kulude ja tulude loendit, 
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sest see oleks palju otstarbekam ning näitaks, et komisjoni saab aru, et reguleerimise 

kumulatiivsed kulud on sageli probleem; 

6. kordab, et ELi õigusaktides tuleb VKEde teema hoolikalt läbi mõelda; palub komisjonil 

tunnistada selleks, et tõendada ELi tegevusest tulenevat lisaväärtust ning selle kulusid ja 

tulusid, põhimõtte „kõigepealt mõtle väikestele” olulisust mõju hindamise läbivaadatud 

suunistes, mis peaksid hõlmama kohustuslikku VKE-testi ja konkurentsivõimele avalduva 

mõju hindamist; palub samuti komisjonil nõuetekohaselt analüüsida kavandatava 

õigusakti sotsiaalset, keskkonna- ja majanduslikku mõju; 

7. juhib tähelepanu asjaolule, et komisjoni ettepanekute vastuvõtmine volinike kolleegiumis 

peab lähtuma mõjuhindamiskomitee positiivsest arvamusest, mis viitab sellele, et 

asjaomane mõjuhindamine on rahuldavalt läbi viidud; 

8. tuletab meelde oma seisukohta mikroettevõtete üldise ELi õigusaktide kohaldamisalast 

väljajätmise suhtes, kusjuures seda seisukohta on väljendatud parlamendi 23. oktoobri 

2012. aasta resolutsioonis väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) 

konkurentsivõime ja ärivõimaluste kohta1 ning parlamendi 27. novembri 2014. aasta 

resolutsioonis komisjoni mõjuhindamissuuniste läbivaatamise ja VKE-testi tähtsuse 

kohta2 ning see seisneb selles, et see küsimus tuleks otsustada iga kord iga ettepaneku 

kohta eraldi, lähtudes põhimõttest, et mikroettevõtted tuleks jätta ettepanekute 

kohaldamisalast välja, kui just ei tõendata, et seda ei peaks tegema; ergutab komisjoni 

kindlalt lähtuma selles valdkonnas juba tehtud edusammudest ning jätkama õigusaktidega 

mikroettevõtetele ja VKEdele tekitatud kulude kärpimist; juhib tähelepanu eespool 

mainitud 27. novembri 2014. aasta resolutsioonis selle kohta esitatud soovitustele; 

9. märgib, et TOP-10 konsultatsioonide ning VKEdele ELi õigusaktidega põhjustatud 

koormuse vähendamise suhtes Euroopa Parlamendi 17. aprilli 2014. aasta resolutsioonis3 

väljendatud parlamendi seisukoha kohaselt tuleks vähendada tööhõivealastest 

õigusaktidest tulenevat koormust ning ühtlasi tuleks põhjalikult läbi vaadata tööaja 

direktiiv, kuna see on mikroettevõtete ja VKEde jaoks liiga paindumatu; märgib samuti, et 

parlament soovitas eespool nimetatud resolutsioonis, et tervishoiu ja ohutuse alastest 

õigusaktidest tuleneva koormuse vähendamiseks ei nõutaks madala riskitasemega 

ettevõtetelt tervise ja ohutuse alaste kirjalike hinnangute koostamist; 

10. märgib, et kuni kolmandik ELi õigusaktidega seotud halduskoormusest tuleneb riiklikest 

rakendusmeetmetest, ja kordab, kui tähtis on lisaks kavandatavale lihtsustamisele tagada 

õigusaktide kiire ja järjepidev ülevõtmine, rakendamine ja jõustamine; toonitab ühtlasi, et 

ülemääraste nõuete kehtestamist tuleb vältida; kutsub komisjoni üles kasutama 

kriteeriume ülemääraste riiklike rakendusmeetmete hindamiseks, et määratleda ELi 

õigusloome tulemustabelis selgelt liikmesriikidepoolne ülereguleerimine, nii et iga 

liikmesriigi täiendavad uuendused määratletakski vastavalt; rõhutab, et sellise määratluse 

puhul tuleb austada liikmesriikide õigust kohaldada rangemaid norme, kui ELi õigusega 

nähakse ette üksnes minimaalne ühtlustamine; 

                                                 
1  ELT C 68 E, 7.3.2014, lk 40. 
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0069. 
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0459. 
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11. on veendunud, et parema õigusloome põhimõtteid tuleks kohaldada nii teiseseid kui ka 

esmaseid õigusakte käsitlevate otsuste suhtes; palub komisjonil ja vajaduse korral selle 

ametitel lisada iga kord, kui asjaomaste õigusaktide eeldatav mõju on märkimisväärne, 

delegeeritud ja rakendusaktidele kohustuslik mõjuhinnang, sh konsulteerimine huvitatud 

osapoolte ja sidusrühmadega; nõuab sellega seoses, et rakendusaktide suuniseid 

muudetaks vastavalt delegeeritud õigusaktide üldsuunistele; rõhutab, et kaasseadusandjad 

peaksid väljendama esimese taseme õigusaktides nii konkreetselt kui võimalik, mida 

delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktidega saavutada tahetakse; märgib, et oma 4. 

veebruari 2014. aasta resolutsioonis ELi õigusloome kvaliteedi ning subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse kohta1 nõudis parlament tungivalt, et komisjon kiirendaks 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise läbivaatamist, eriti seoses delegeeritud 

õigusakte ja rakendusakte käsitlevate ELi toimimise lepingu artiklite 290 ja 291 

kasutamisega;  

12. toetab komisjoni kavatsust täiustada hindamisi kui aruka õigusloome keskset aspekti; 

juhib tähelepanu asjaolule, et hindamised annavad usaldusväärset teavet õigusaktide 

tegeliku mõju kohta nende sihtrühmale, ning nõuab sellega seoses, et hindamismenetluses 

osaleksid ametlikult ja igakülgselt ka sihtrühma sidusrühmad; 

13. nõuab uusi läbirääkimisi paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise 

kokkuleppe üle ja nimetatud kokkuleppe ajakohastamist, et võtta arvesse Lissaboni 

lepingut ning parlamendi ja komisjoni vahelist raamlepingut ning arendada ja 

konsolideerida parimaid tavasid sellistes valdkondades nagu õigusloome kavandamine, 

mõjuhinnangud, ELi õigusnormide süstemaatiline järelhindamine ning delegeeritud ja 

rakendusaktide rakendamine ja käsitlemine; 

14. kutsub komisjoni üles võtma kasutusele kvantitatiivsete eesmärkide meetodi, et 

vähendada Euroopa tasandil halduskoormust; märgib, et mõnes liikmesriigis on saadud 

häid tulemusi tegeliku vähendamise eesmärkide püstitamisega nõuete täitmisega seotud 

kulude vähendamiseks; palub, et nimetatud meetodit arutataks tulevases kavandatavas 

halduskoormust käsitlevas kõrgetasemelises töörühmas ning et seda võetaks heakskiitmise 

korral arvesse edaspidistes mõjuhinnangutes; 

15. nõuab, et asjaomaseid sidusrühmi, sealhulgas sotsiaalpartnereid, ettevõtjate ühendusi, 

tarijakaitseorganisatsioone, keskkonna- ja ühiskondlikke organisatsioone ning riigi, 

piirkondliku ja kohaliku tasandi ametiasutusi kaasataks rohkem subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse kontrolli, halduskoormuse hindamisse (nii positiivse mõju kui ka 

õigusakti nõuete täitmisest tingitud kulude seisukohast), õigusliku aluse valimisse, 

õigusloome kvaliteedi tagamisse ja järelhindamisse ning ELi õigusaktide riikliku 

rakendamise ja jõustamise jälgimisse; on veendunud, et sellist kontrolli ja hindamist saaks 

tõhustada liikmesriikide vastastikuse hindamise abil; peab tervitatavaks komisjoni 

kavatsust moodustada vastutava asepresidendi vastutusalas parema õigusloomega tegelev 

kõrgetasemeline töörühm, kuhu kuuluksid sidusrühmade esindajad ja liikmesriikide 

sõltumatud eksperdid; teeb ettepaneku anda töörühmale tugev mandaat, et rühm saaks 

efektiivselt tegutseda sõltumatu nõuandeorganina; 

16. on seisukohal, et tasakaalustamata või puudulikku mõjuhindamist või mõjuhindamise 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0061. 
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tegematajätmist tuleb REFITi raames pidada kehtivate ELi õigusaktide võimaliku 

tühistamise või läbivaatamise aluseks; 

17. rõhutab vajadust kasutada dereguleerimise suhtes alt üles lähenemisviisi; kutsub seetõttu 

komisjoni üles looma Euroopa sidusrühmade foorumit, kus käsitletaks paremat 

õigusloomet ja bürokraatia vähendamist, et vähendada halduskoormust 2020. aastaks 

kvantitatiivselt 25%; toonitab, et foorumil peaks osalema asjaomased sidusrühmad, sh 

sotsiaalpartnerid, tarbijaorganisatsioonid ja äriringkondade esindajad; rõhutab, et 

komisjon peaks foorumi ettepanekuid aktiivselt kaaluma ning olema kohustatud neid kas 

järgima või nende täitmisest keeldumist põhjendama; on veendunud, et foorum võiks 

endast kujutada ettevõtete või ühenduste riigi või Euroopa tasandi platvormi, mille 

vahendusel panustada vahetult parema õigusloome põhimõtte järgimisse ja bürokraatia 

vähendamisse seoses asjaomases sektoris kohaldatavate õigusaktidega; 

18. palub komisjonil vähemusrühmade seisukohtade nõuetekohaseks arvessevõtmiseks 

tagada, et konsulteerimised sidusrühmadega on läbipaistvad ja õigeaegsed ning et nende 

tulemusi analüüsitakse nii kvantitatiivsest kui ka kvalitatiivsest seisukohast; peab väga 

oluliseks sidusrühmade võimalust kommenteerida juba õigusloomeprotsessi kõige 

varasemates etappides komisjoni ettepanekute tarbetult koormavaid aspekte – seda tuleks 

teha esialgses avaldatavas mõjuhinnangus, mis esitatakse mõjuhindamiskomiteele enne 

lõpliku seadusandliku ettepaneku esitamist ja hindamist (näiteks loodava parema 

õigusloomega tegeleva ekspertide kõrgetasemelise töörühma kaasamise abil); 

19. kutsub komisjoni üles rakendama õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi 

(REFIT) komisjoni tööprogrammi ja põhiliste prioriteetide määratluste ja rakendamise 

laiemas kontekstis ning seostama neid omavahel; 

20. nõuab tungivalt, et komisjon korraldaks rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamisel tihedamini nii avalikke kui ka erakonsultatsioone kõikide 

sidusrühmadega, sealhulgas tarbijatega, et kaaluda, kuidas suurendada esialgses etapis 

teadlikkust ettepanekutest; on kindlalt veendunud, et pingutuste tegemine sidusrühmade 

panuse suurendamiseks enne soovituste lõplikku vormistamist aitaks õigusloomet 

parandada; peab sellega seoses kiiduväärseks võimalikke algatusi, mille eesmärk on 

võrrelda ajutiste eeskirjade ja normide üle toimuvaid konsulteerimisprotsesse muudes 

jurisdiktsioonides kasutatavate protsessidega, et töötada välja parimad tavad; 

21. on seisukohal, et sidusrühmad, kohaliku ja piirkondliku tasandi ametiasutused ja 

liikmesriigid tuleks tihedamini kaasata konkreetsete rakendamisprobleemide 

kindlakstegemisse kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil ja nad peaksid andma 

komisjonile tagasisidet; nõuab, et nõuete täitmisega seotud kulude ja reguleerimata 

jätmise kulude mõõtmisel kasutataks näitajaid (nagu Euroopa mõõtme puudumisest 

tulenevate kulude puhul); nõuab, et need näitajad oleksid igakülgsed ja sobiksid ühtse turu 

käsituse võimalike hüvede ja probleemide ning kulude ja kokkuhoiu hindamiseks nii 

kvalitatiivsest kui ka kvantitatiivsest seisukohast; 

22. on seisukohal, et õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) 

hindamisele ning parema õigusloome nimel tehtavatele lisapingutustele peaks eelnema 

majanduse, ühiskonna ja avaliku halduse üleminek digiteerimisele; on veendunud, et 

REFITi laialdane kasutamine ja toimivuskontrollide teostamine võiks samuti aidata 
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hinnata reguleeritavate valdkondade sidusust ja ühtsust digitaalse ühtse turu laiemas 

raamistikus; 

23. peab kiiduväärseks konsulteerimise kvaliteedi parandamist ja hindamist käsitlevate 

sisesuuniste kavandatavat koostamist; on veendunud, et valdkondade poliitikavalikute 

keerulisust arvestades peaksid konsulteerimise käigus esitatavad küsimused olema 

konkreetsemad ja sõnastatud nii, et need oleksid selgelt mõistetavad; on seisukohal, et kui 

õigusakti kavandatakse keerukas valdkonnas, tuleks ette näha konsulteerimiste teine 

etapp, kus avaldatakse kõikidele asjaomastele sidusrühmadele kommenteerimiseks 

õigusakti eelnõu koos esialgse mõjuhinnanguga; on arvamusel, et teine etapp muudaks 

komisjoni analüüsi täpsemaks ning tugevdaks sellise protsessi alusel vastu võetud 

ettepanekuid; 

24. tuletab meelde volinik Bieńkowska ametissenimetamise kuulamisel antud lubadust, et 

komisjon kaalub ettepanekute tagasivõtmist juhtudel, kui mõjuhinnang on 

parlamendiliikmete arvates ekslik või selle teatavaid aspekte ei ole kaalutud 

nõuetekohaselt; kutsub komisjoni üles kinnitama kirjalikult, et tegemist on kogu volinike 

kolleegiumi poliitikapõhimõttega; 

25. rõhutab vajadust parandada ELi õigusaktide osas ELi kommunikatsioonipoliitikat, 

kusjuures parema õigusloome küsimus on sellest seisukohast äärmiselt oluline, et muuta 

ELi tegevus mõistetavaks ja asjakohaseks; palub komisjonil koostöös liikmesriikidega 

arendada edasi portaali Teie Euroopa, et praktiline teave korraldatavate konsultatsioonide, 

asjakohaste ELi eeskirjade ja nende kohaldamise kohta liikmesriikides oleks VKEdele eri 

keeltes hõlpsalt kättesaadav; 

26. peab tervitatavaks ja toetab komisjoni kavatsust algatada keskpikas perspektiivis mitmeid 

uusi ELi kehtivate eeskirjade ja aluslepingutest tulenevate normide kohaldamise 

tulemuslikkuse hindamisi ja toimivuskontrolle, sh hilinenud maksete kohta. 
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