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Euroopa Parlamendi resolutsioon kümne kõige koormavama õigusakti (TOP-10) teemal 
toimunud konsulteerimisprotsessi ja ELi õigusaktidest tuleneva VKEde koormuse 
vähendamise kohta
(2013/2711(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa väikeettevõtluse hartat, mis võeti vastu Euroopa Ülemkogu 19. ja 
20. juuni 2000. aasta kohtumisel Feiras,

– võttes arvesse komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitust 2003/361/EÜ, mis käsitleb mikro-, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) määratlust1,

– võttes arvesse komisjoni 23. novembri 2011. aasta aruannet „VKEde regulatiivse 
koormuse vähendamine. ELi õigusaktide kohandamine mikroettevõtjate vajadustele” 
(COM(2011)0803), 

– võttes arvesse komisjoni 23. veebruari 2011. aasta teatist „Euroopa 
väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamine” (COM(2011)0078),

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020),

– võttes arvesse komisjoni 30. novembri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu määrus, millega 
kehtestatakse ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime 
programm (2014–2020) (COM(2011)0834),

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 14. ja 15. märtsi 2013. aasta järeldusi ning 
konkurentsivõime nõukogu 26. ja 27. septembri 2013. aasta järeldusi,

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti VKEde aruka reguleerimise järelevalve ja 
konsulteerimise kohta (SWD(2013)60),

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga „Komisjoni järelmeetmed, mis 
on seotud VKEdega ELi õigusaktide teemal toimunud TOP-10 konsultatsioonidega” 
(COM(2013)446 final),

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga „Arukas reguleerimine –
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate vajaduste rahuldamine” (COM(2013)122 final) 
ning sellega kaasnevat komisjoni töödokumenti VKEde aruka reguleerimise järelevalve ja 
konsulteerimise kohta (SWD(2013) 60 final),
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– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Sotsiaal- ja 
Majanduskomiteele ning Regioonide Komiteele „Õigusloome kvaliteet ja tulemuslikkus 
(REFIT): saavutused ja järgmised sammud” (COM(2013) 685 final),

– võttes arvesse oma 23. oktoobri 2012. aasta resolutsiooni väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEde) konkurentsivõime ja ärivõimaluste kohta1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 115,

A. arvestades, et VKEde konkurentsivõime edendamine on horisontaalne ülesanne, mis 
puudutab paljusid poliitikavaldkondi;

B. arvestades, et VKEd kannatavad ülemääraselt tarbetu haldus- ja regulatiivse koormuse all, 
sest nende suutlikkus on piiratud, ja arvestades, et Euroopa Liidu seadusandjad on 
seepärast otsustanud järgida põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele”;

C. arvestades, et Eurobaromeetri uuringu kohaselt usub 74 % eurooplastest, et ELis on liiga 
palju bürokraatiat;

D. arvestades, et peaaegu kolmandik ELi õigusloomega seotud halduskoormusest tuleneb 
õigusaktide ebaproportsionaalsest ja puudulikust rakendamisest riigi tasandil, mis 
tähendab, et kui liikmesriigid tõhustaksid ELi õigusaktide ülevõtmist, säästaks see kuni 40 
miljardit eurot;

E. arvestades, et parlament on märkinud mitmel juhul, näiteks oma 23. oktoobri 2012. aasta 
resolutsioonis, et ELi õigusaktide lihtsustamine ei tohiks mõjutada ELi põhilisi tervise- ja 
tööohutusnõudeid, töötajate põhiõigusi ega liidu keskkonnateemaliste õigusaktide peamisi 
põhimõtteid;

F. arvestades, et enamik komisjoni teatises tuvastatud esikümnesse kuuluvatest õigusaktidest 
olid teatise avaldamise ajal juba menetlemisel, mõned seadusandlikest ettepanekutest olid 
juba esitatud ja mõned menetlused on juba lõpule viidud;

G. arvestades, et käesolevas resolutsioonis ei käsitleta üksikuid järelmeetmeid – sest seda 
tehakse eraldi –, vaid keskendutakse komisjoni kasutatud töömeetoditele;

1. peab tervitatavaks TOP-10 algatust osana programmist REFIT ja võtab teadmiseks 
lubaduse, et see ei ole ühekordne tegevus, vaid peaks saama pideva läbivaatamise 
korrapäraseks osaks; rõhutab, et TOP-10 käsitus ei tohiks siiski asendada süstemaatilist 
horisontaalset poliitikat, mis näeb ette ELi poolsest reguleerimisest tuleneva 
halduskoormuse vähendamist, vaid seda tuleks pidada eeskuju andvaks algatuseks;

2. peab sellega seoses tervitatavaks ka komisjoni võetud kohustust muuta arukas 
reguleerimine otsuste tegemise lahutamatuks osaks ning eelkõige käsitleda REFITit 
pideva programmina, mida igal aastal ajakohastatakse;
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3. palub komisjonil suurendada pingutusi tagamaks, et VKEde, eelkõige innovaatiliste 
VKEde arengut soodustataks lihtsustatud regulatiivse raamistiku ja väiksema 
halduskoormuse kaudu kõikides poliitikavaldkondades, kuid eelkõige ühtsel tootmis-, 
digitaal- ja teenuste turul; 

4. peab tervitatavaks asjaolu, et komisjon viib nüüdsest VKEde tulemustabeli sisse iga-
aastasesse REFITi tulemustabelisse; peab seda õiges suunas astutavaks sammuks, juhul 
kui see aitab VKEdele esitatavaid nõudeid õigusaktide lihtsustamise laiemas raamistikus 
paremini arvesse võtta; rõhutab siiski, et selline koondamine ei tohiks mingil juhul 
vähendada eritähelepanu, mida komisjon VKEdele oma tegevuses pöörab;

5. toonitab, et kavandatav iga-aastane tulemustabel peaks aitama tulemuslikult jälgida 
õigusaktide kavandamist ja rakendamist ELis ja liikmesriikides ning hõlmama ka VKE 
mõõdet; on veendunud, et tulemustabel aitab VKEdel hinnata ELi või liikmesriigi 
õigusaktidest tingitud halduskoormuse kulusid ja lihtsustab järelevalvet ning aitab kaasa 
VKEde konstruktiivsele osalemisele tulevastes konsultatsioonides;

6. rõhutab siiski, et igasugune järelhindamine on lihtsam, kui eelhindamine on tehtud 
nõuetekohaselt; palub seepärast järgmisel Euroopa Ülemkogul algatada arutelu 
mõjuhindamise uue kultuuri üle ELi institutsioonides ning panna seejuures erilist rõhku 
VKEdele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele; on veendunud, et mõjuhindamiskomitee 
sõltumatust ja volitusi saaks suurendada näiteks reformimisega; soovitab ühtlasi Euroopa 
Parlamendil kasutada paremini ära oma mõjuhindamise ja VKE-testi võimalusi, eelkõige 
enne oluliste muudatuste tegemist komisjoni ettepanekutesse; 

7. palub komisjonil ja liikmesriikidel töötada välja veebipõhine rakendus, mille abil 
administratsioon saaks märku anda, kas ja millisel määral mõjutavad kavandatavad 
õigusaktid VKEsid; näiteks võiks tuua Saksamaa keskmise suurusega ettevõtete 
monitooringusüsteemi, mis annab nn lihtsa valgusfoorisüsteemi abil teada, kas tulevased 
õigusaktid mõjutavad VKEsid väga tõenäoliselt (punane), tõenäoliselt (kollane) või ei 
mõjuta üldse (roheline);

8. väljendab heameelt nõukogu 14. ja 15. märtsi järeldustes esitatud nõudmise üle võtta 
üldise regulatiivse koormuse vähendamiseks edasisi meetmeid nii ELi kui ka 
liikmesriikide tasandil;

9. väljendab kahetsust, et VKEdel ei ole veel õnnestunud ühtse turu võimalusi ära kasutada, 
ja tuletab meelde, et ELi 27 liikmesriigis ekspordib oma toodangut üksnes 25 % VKEdest;
palub komisjonil ja liikmesriikidel teha koostööd VKEsid takistavate tarbetute piiriüleste 
tõkete kõrvaldamiseks ja teha edasisi pingutusi liikmesriikide vahelise regulatiivse 
ühtlustamise saavutamiseks; rõhutab, kui tähtis on, et 2013. aasta detsembris toimuval 9. 
ministrite konverentsil viidaks lõpule Doha arengukava, milles erilist rõhku pannakse 
VKEde kaubanduse lihtsustamisele; peab sellega seoses tervitatavaks komisjoni kavatsust 
teha ettepanek standardse käibemaksudeklaratsiooni kohta;

10. julgustab liikmesriike ELi tasandil rakendatavatest REFITi ja TOP-10 algatustest eeskuju 
võtma ja tagama, et VKEde halduskoormust vähendatakse ka liikmesriikide tasandil; 
rõhutab ühtlasi, et liikmesriigid võivad VKEde regulatiivse koormuse vähendamisel eriti 
häid tulemusi saavutada, kui nad väldivad ELi direktiivide riigi õigusse ülevõtmisel 
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ülemääraste nõuete kehtestamist; nõuab tungivalt, et liikmesriigid kasutaksid võimalust 
lihtsustada VKEsid käsitlevaid eeskirju nendes valdkondades, kus ELi õigusaktid seda 
lubavad, nt töötajate teavitamine ja nendega konsulteerimine, toiduhügieen, jäätmed, 
keskkond ja aastaaruanded;

11. tuletab meelde oma 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioonis esitatud seisukohta VKEde 
üldise vabastamise kohta ELi õigusaktide nõuetest, mille kohaselt erandit võiks kohaldada 
ainult siis, kui igal üksikjuhul läbiviidav nõuetekohane VKE-test näitab, et VKEde 
erivajadusi ei ole võimalik täita kohandatud lahenduste ega kergema korra abil; rõhutab, et 
VKEde üldine erand sisaldab sageli riski, et VKEde suhtes kohaldatakse tervet hulka 
riigisiseseid õigusakte, mis soodustavad killustatust ja takistavad VKEde sisenemist 
siseturule;

12. väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjon pikendas halduskoormust käsitleva 
sõltumatute huvirühmade kõrgetasemeline töörühma volitusi kuni 2014. aasta oktoobrini, 
nagu nõudis Euroopa Parlament oma 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioonis ja nagu on 
ette nähtud ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
programmis (COSME); 

13. on seisukohal, et TOP-10 konsultatsioonid on kasulikud ja konsulteerimise tulemused 
kujutavad endast VKEde ja neid esindavate organisatsioonide poolset olulist märguannet; 
palub komisjonil seda algatust Eurobaromeetri kaudu korrapäraselt jätkata; märgib siiski, 
et TOP-10 konsultatsioonidele reageerimises valitseb märkimisväärne geograafiline 
tasakaalustamatus; palub komisjonil teha järelhindamine selle tasakaalustamatuse põhjuste
kindlakstegemiseks, tagamaks, et kogutud teave ei ole kallutatud puuduliku teavituse või 
muude tegurite tõttu, mis võiksid kogutud tagasisidet moonutada;

14. loodab, et ka komisjoni järgmine koosseis peab komisjoni pädevusse kuuluvates 
valdkondades kinni aruka reguleerimise kohustusest, ja julgustab teda VKEde esindajate 
rolli tõhustama;

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


