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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

parema õigusloome kohta– Euroopa Komisjoni 15. aruanne vastavalt subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli artiklile 9
(2009/2142(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse institutsioonidevahelist kokkulepet parema õigusloome kohta1,

– võttes arvesse institutsioonidevahelist ühist lähenemisviisi mõju hindamisele (november 
2005);

– võttes arvesse 9. veebruari 2010. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi ja komisjoni 
vahelise läbivaadatud raamkokkuleppe kohta järgmiseks õigusloomeperioodiks2;

– võttes arvesse 21. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni „Parema õigusloome 2006“ kohta 
vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli 
artiklile 9 – 14. aastaaruanne“3,

– võttes arvesse komisjoni 24. ja 25. aastaaruannet ühenduse õiguse kohaldamise 
järelevalve kohta4;

– võttes arvesse komisjoni aruannet subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kohta (15. aruanne, 
„Parem õigusloome“, 2007) (KOM(2008)0586);

– võttes arvesse komisjoni aruannet subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kohta (16. aruanne 
„Parem õigusloome”, mis hõlmab aastat 2008) (KOM(2009)0504);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Parem õigusloome Euroopa Liidus: kolmas strateegiline 
ülevaade” (KOM(2009)0015);

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti „Halduskoormuse vähendamine Euroopa Liidus. 
Paremat õigusloomet käsitleva kolmanda strateegilise ülevaate lisa” (KOM(2009)0016);

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti „Õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia kolmas 
arenguaruanne“ (KOM(2009)0017);

– võttes arvesse teatist „Halduskoormuse vähendamise tegevusprogramm ELis –
Sektoripõhise vähendamise kavad ja 2009. aasta meetmed“ (KOM(2009)0544);

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni sisesuuniseid mõju hindamise kohta (SEK(2009)0092);

– võttes arvesse nõukogu 2008. aasta raportit mõju hindamise kohta (SEK(2009)0055);

                                               
1 ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.
2 P7_TA-PROV(2010)0009.
3 P6_TA(2008)0493
4 P6_TA(2008)0494 ja P6_TA-PROV(2009)0335.
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– võttes arvesse nõukogu 2009. aasta raportit mõju hindamise kohta (SEK(2010)1728);

– võttes arvesse sõltumatute sidusrühmade kõrgetasemelise rühma 17. septembri 2009 
raportit halduskoormuse valdkonnas;

– võttes arvesse konkurentsinõukogu 4. detsembri 2009 järeldusi;

– võttes arvesse 2007.–2009. aasta parlamendireformi töörühma lõppraportit;

– võttes arvesse komisjonide esimeeste konverentsi töödokumenti „Mõju hindamine: 
Euroopa Parlamendi kogemused“;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja põhiseaduskomisjoni arvamust (A7-0000/2010),

A. arvestades, et subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete õige kohaldamine on vajalik 
Euroopa Liidu nõuetekohaseks toimimiseks ning selle asutuste tegevuse nõuetekohaseks
kohandamiseks kodanike, ühisturul tegutsevate ettevõtjate ning riigi- ja kohalike asutuste
ootustele;

B. arvestades, et parem õigusloome (better law-making) on saanud Euroopa Liidu tõhusa 
toimimise vältimatuks eelduseks, mis võib aidata olulisel määral kaasa majanduskriisist 
ülesaamisele ja majanduskasvule;

C. arvestades, et parema õigusloome problemaatikat ei tule vaadelda mitte ainult seoses 
komisjoni programmiga, mille eesmärk on reguleerimispoliitika keskkonna parandamine 
(better regulation), vaid ka laiemast vaatepunktist, mis on seotud Lissaboni lepingu 
jõustumisega;

D. arvestades, et Lissaboni lepinguga nähakse ette liikmesriikide parlamentide ametlik
kaasamine subsidiaarsuspõhimõtte kohaldamise järelevalvesse;

E. arvestades, et parem õigusloome oli eelmise komisjoni prioriteet ning peaks olema ka uue 
komisjoni põhiülesanne;

F. arvestades, et reguleerimispoliitika keskkonna parandamine liidus hõlmab mitmeid 
probleeme, näiteks mõju hindamine, halduskoormuse vähendamine ning kehtivate
õigusaktide lihtsustamine ja ühtlustamine;

G. arvestades põhjapanevat tähtsust, mis saab osaks õigusdokumentide (sh nende mõju 
hindamise) ettevalmistamise käigus kõigi huvitatud osapooltega ning eelkõige 
sotsiaalpartneritega peetavatele konsultatsioonidele;

H. arvestades alates 2005. aastast elluviidavat programmi Euroopa Liidu õigusaktidest 
tuleneva halduskoormuse vähendamiseks, mille eesmärk on vähendada koormust 2012. 
aastaks 25%; 

I. arvestades, et üks selle programmi olulisemaid valdkondi on niinimetatud standardkulude 
mudelil põhinev halduskulude baasarvestus; 
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J. arvestades, et uuesti sõnastamine ja kodifitseerimine edendavad kehtiva õiguse 
lihtsustamist ja ühtlustamist ja võimaldavad muudatusi teha arusaadavamalt ja 
ühtlustatumalt;

K. arvestades, kui oluline on Euroopa Liidu direktiivide õige ja tähtaegne rakendamine 
liikmesriikides, ning arvestades ikka veel esinevat õigusaktide „kuldamist“ (goldplating), 
mille käigus lisatakse õigusaktidesse sätteid, mis on Euroopa õiguse nõudmistest 
rangemad; 

L. arvestades, et Lissaboni lepinguga asendati komiteemenetlus uue jaoga delegeeritud 
õigusaktide ja rakendusmeetmete kohta;

M. arvestades Lissaboni lepingus ette nähtud Euroopa kodanikualgatust kui uut vahendit, mis 
võimaldab kodanikel Euroopa Liidus loodud õigust mõjutada;

Põhimõttelised märkused

1. toetab otsustavalt õiguskeskkonna parandamise protsessi, mille eesmärk on Euroopa Liidu 
õiguse suurem läbipaistvus, tõhusus ja järjepidevus; rõhutab komisjoni kui õigusakte 
algatava organi olulist rolli kvaliteetsete ettepanekute ettevalmistamisel; kohustub tegema 
kõik võimaliku, et neid ettepanekuid vastavalt ettenähtud seadusandlikule menetlusele
kontrollitaks; rõhutab lisaks liikmeriikide koostöö olulisust selle õiguse õige rakendamise 
tagamisel;

2. märgib komisjoni pühendumist ülalnimetatud protsessile, mis väljendub mitmetes 
dokumentides, eriti komisjoni koostatud kolmandas strateegilises ülevaates Euroopa Liidu 
õigusloome parandamisel ning sellega kaasnevas tegevuses; märgib samal ajal, et 
programm on suuremale osale sihtrühmast tundmatu ning palub komisjonilt programmi 
arusaadavamalt edendada;

3. nõustub nõukogu 4. detsembri 2009 järelduste punktides 3 ja 15 oleva sõnastusega, mis 
puudutavad ühist vastutust õiguskeskkonna parandamisel ning kõigi protsessis osalevate 
institutsioonide ja isikute vastutuse suurendamist;

4. märgib majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komitee osalust arutelus 
õiguskeskkonna parandamise ning halduskoormuse vähendamise üle ning arvestab selles 
valdkonnas viljaka koostööga;

5. märgib, et institutsioonidevahelise koostöö parandamine selles laiapõhjalises valdkonnas 
nõuab 2003. aasta parema õigusloome kokkuleppe läbivaatamist; juhib tähelepanu 
Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelise läbivaadatud raamkokkulepet käsitleva 9. 
veebruari 2010. aasta resolutsiooni punktidele, mis on olulised ka kõnealuse küsimuse 
jaoks;

6. rõhutab, et õigusaktide lihtsustamise protsess ei tohi tuua kaasa olemasolevates 
õigusaktides sisalduvate standardite nõuete madaldamist, mistõttu peavad kõnealuse 
protsessi kohustuslikuks osaks olema konsultatsioonid kõigi osapooltega, sealhulgas 
sotsiaalpartneritega;
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7. väljendab rahulolu liikmesriikide parlamentide tihedama kaasamise üle Euroopa õiguse 
loomise protsessi, eriti õigusaktide ettepanekute subsidiaarsuspõhimõttele vastavuse 
kontrolli protsessi; rõhutab, et liikmesriikide parlamendid peavad oma seisukohad esitama 
sätestatud kaheksanädalase tähtaja jooksul; juhib tähelepanu sellele, et liikmesriikide 
parlamendid on seni esitanud suhteliselt vähe seisukohti ning üksnes seitse parlamenti 
esitas 2007. ja 2008. aastal seisukoha rohkem kui kümme korda aastas;

8. väljendab rahulolu komisjoni tegevuse üle, mille eesmärk on tagada liikmesriikide 
parlamentide vahel tõhus infovahetus ning teavitada sellest parlamenti ja nõukogu; 
julgustab liikmesriikide parlamente lisaks eristama selgelt seisukohti, mis puudutavad 
subsidiaarsuspõhimõtteid, ning seisukohti, mis on seotud komisjoni ettepanekutega;

Mõju hindamine

9. rõhutab komisjoni põhjapanevat vastutust mõju hindamisel; kohustub samal ajal hindama 
nende oluliste muudatuste mõju, mida parlament teeb ise komisjoni ettepanekutesse;

10. tunnistab senise kogemuse põhjal vajadust vaadata läbi institutsioonidevaheline ühine 
lähenemisviis mõju hindamisele; juhib tähelepanu komisjonide esimeeste konverentsi 
töödokumendis esitatud järeldustele kõnealuse teema kohta;

11. tuletab komisjonile samal ajal meelde, et kõigi uute taotluste hindamisel tuleb arvestada 
kõigi mõjudega, kusjuures rakendada tuleb integreeritud lähenemisviisi, mis nõuab samal 
ajal nii majanduslike, sotsiaalsete kui ka keskkonnapoliitiliste mõjude hindamist;

12. rõhutab eelkõige, et tuleb analüüsida õigusaktide ettepanekute sotsiaalseid mõjusid, 
muuhulgas mõju Euroopa tööturule ja ühiskonna elatustasemele;

13. osutab sellele, et komisjon peaks hindama kõigi halduskoormuse vähendamise 
ettepanekute mõjusid, mis võimaldab analüüsida ettepanekute võimalikke kõrvalmõjusid;

14. tuletab meelde, et komisjon peab mõjude objektiivseks hindamiseks konsulteerima 
süstemaatiliselt kõigi sidusrühmadega, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtetega; peab nende paremat teavitamist konsultatsioonides osalemise võimaluse üle 
vaieldamatuks nõudeks; kutsub komisjoni üles koostama ja avaldama järgmiseks aastaks 
plaanitava mõju hindamise jaoks arusaadava loetelu, mis võimaldaks kõigil osapooltel 
selleks vajalikul määral valmistuda;

15. rõhutab, et mõju hindamise kvaliteeti tuleb pidevalt kontrollida; võtab teadmiseks 
nõukogu seisukoha mõju hindamise ja selle kvaliteedi üldise parandamise kohta; märgib, 
et nõukogu kasutab rangemaid hindamiskriteeriume; märgib samal ajal, et nõukogu poolt 
algul tagasi lükatud mõjuhinnangute kõrge osakaal (üle 30%) näitab, et komisjoni 
vastavad talitused peavad mõjuhinnangute kvaliteeti parandama; lisaks sellele nõuab 
nõukogu personali suurendamist;

16. tunneb heameelt mõju hindamise uute suuniste väljatöötamise üle komisjoni poolt, 
eelkõige küsimuste kogumiku kasutamise üle, mis on seotud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõttega; arvestab sellega, et uued suunised aitavad olulisel määral 
kaasa mõju hindamise protsessi optimeerimisele ning seega õigusaktide ettepanekute 
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parandamisele;

17. kutsub komisjoni üles täpsustama aruka reguleerimise kava, millest räägib komisjoni 
president Barroso oma poliitilistes suunistes eelkõige seoses jõupingutuste tugevdamisega 
järelhindamise valdkonnas;

18. kutsub komisjoni üles vastuvõetud õigusaktide süstemaatilisele järelhindamisele, et 
vastavalt võimalustele muu hulgas kontrollida oma ettepanekute mõjuhinnangute 
prognooside õigsust;

19. võtab teadmiseks kontrollikoja algatuse analüüsida mõjuhinnangute süsteemi ja ootab 
huviga selle tulemusi;

Halduskoormuse vähendamine

20. rõhutab Euroopa Liidu ettevõtete tegevuskulude vähendamise tähtsust, et võimaldada 
neile edukat tegevust ka rasketes majandustingimustes; märgib samal ajal, et ettevõtete 
halduskulude vähendamine ei tohi kaasa tuua tööohutusstandardite alandamist;

21. tunneb heameelt komisjoni senise töö tulemuste üle ettepanekute ettevalmistamisel, mis 
pärast vastuvõtmist võimaldavad vähendada halduskoormust 2012. aastaks kuni 33%, mis 
ületab senise 25% vähendamiskohustuse; märgib, et nii võib kokku hoida üle 40 miljardi 
euro1;

22. juhib tähelepanu eelkõige komisjoni ettepanekute kallal tehtava töö edusammudele, mis 
võimaldavad suurimat kokkuhoiupotentsiaali (näiteks mikroettevõtjatele erandi tegemine 
liidu raamatupidamisnõuete osas ning käibemaksudirektiivi muutmine, mis peab 
lihtsustama arvete elektroonilist esitamist); kutsub liikmesriike üles konstruktiivsele 
koostööle nõukogus ning vastuvõetud dokumentide tõhusale ülevõtmisele oma õigusesse;

23. märgib, et halduskoormuse arvestamise programm on osutunud kasulikuks, kuid kulukaks 
meetodiks; kutsub komisjoni üles kaaluma alternatiivseid meetodeid halduskoormuse 
arvutamiseks, näiteks konsultatsioonid osapooltega, mis võimaldab neid koormusi 
konkreetsel juhul kiirelt kõrvaldada;

24. märgib samal ajal spetsiaalse internetilehe kaudu tehtud ettepanekute suhteliselt väikest 
arvu (2008. aastal 148 ettepanekut); märgib, et komisjon peab laiendama asjaosaliste 
võimalusi Euroopa või riiklikust õigusest tulenevatest liigsetest kuludest teada anda;

25. jagab komisjoni arvamust, et elektroonilised sidevahendid on suurepärane vahend 
halduskoormuse vähendamiseks ning kutsub komisjoni rakendama e-komisjoni teatise 
teese 2006–2010 ning strateegiat i2010, mille eesmärgiks on ajakohastada Euroopa 
haldust;

26. kutsub komisjoni üles halduskoormuse vähendamise sektoripõhiste kavade teese jätkuvalt 
ellu viima; kohustub tõhusalt kontrollima vastavaid õigusaktide ettepanekuid;

                                               
1 Vt Halduskoormuse vähendamise tegevusprogramm ELis. Sektoripõhise vähendamise kavad ja 2009. aasta 
meetmed (KOM(2009)0544), lk 6.
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27. märgib sõltumatute sidusrühmade kõrgetasemelise rühma positiivset panust 
halduskoormuse valdkonnas, mille rühm on andnud Euroopa Komisjoni elluviidavasse 
halduskoormuse vähendamise programmi; pooldab rühma volituste pikendamist 2013. 
aastani, mis võimaldaks rühmal jätkata Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandi 
halduskoormuse vähendamise programmi elluviimise hindamist; on sealjuures seisukohal, 
et rühma tuleks suurendada ja võtta juurde eksperte muudest liikmesriikidest;

28. juhib tähelepanu sellele, et kodanikud ei suuda eristada Euroopa õigusest tulenevat 
halduskoormust riiklikust õigusest tulenevast halduskoormusest ning et riiklik 
halduskoormus aitab kaasa Euroopa Liidu negatiivse kuvandi loomisele;

29. juhib tähelepanu sellele, et halduskoormuse vähendamise programmi edukaks elluviimise 
ning tõlgenduserinevuste ja niinimetatud kuldamise vältimiseks on vajalik komisjoni 
aktiivne koostöö liikmesriikidega;

30. kutsub liikmesriike üles viima järjepidevalt ellu enda koostatud riiklikke eesmärke 
halduskoormuse vähendamisel; kutsub sõltumatute sidusrühmade kõrgetasemelist rühma 
kontrollima riiklike eesmärkide elluviimist liikmesriikides; arvestab lisaks viljaka 
koostööga liikmesriikide parlamentidega selles valdkonnas;

Institutsioonilised ja menetlustega seotud märkused

31. tunnustab komisjoni seniseid pingutusi ettepanekute väljatöötamisel ja ettevalmistamisel 
Euroopa õiguse lihtsustamiseks ja ühtlustamiseks; tuletab samal ajal meelde hea 
institutsioonidevahelise koostöö vajadust selles valdkonnas, eriti juhul, kui komisjon 
võtab tarbetuks osutunud õigusaktide ettepanekud tagasi;

32. palub komisjonil panustada rohkem õigusdokumentide kodifitseerimisse ning esitada 
2009. aastaks väljakuulutatud raport, milles kirjeldataks kogu õigusliku ühtlustamise 
programmi tulemusi1;

33. rõhutab, et kehtivat õigust tuleb alati muuta uuesti sõnastamise vormis; tunnustab ja 
hindab samal ajal komisjoni õigusi õigusloomeprotsessis; 

34. tuletab meelde, et muud õigusliku lihtsustamise algatused toimuvad seadusandliku 
tavamenetluse järgi; kinnitab sealjuures, et teeb kõik endast oleneva, et kontrollida 
komisjoni ettepanekuid kiireima võimaliku tähtaja jooksul;

35. juhib tähelepanu lepingu selgele sättele2, mis välistab selliste õigusdokumentide 
vastuvõtmist parlamendi ja nõukogu poolt, mis ei ole ette nähtud vastava valdkonna 
lepingusätetes;

36. hoiatab sellistest õigusaktidest loobumise eest, mis on vältimatud isereguleerimise, 
kaasreguleerimise ja muude mitteõiguslikku liiki meetmete jaoks; on seisukohal, et igal 
juhul tuleb tõsiselt analüüsida vastava otsuse tagajärgi, arvestades lepinguõigust ja 
konkreetse institutsiooni rolli;

                                               
1 Vt Õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia kolmas arenguaruanne (KOM(2009)0017), punkt 5.
2 Rooma lepingu artikli 296 lõige 3.
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37. tuletab samal ajal meelde, et niinimetatud pehme õiguse vahendeid tuleb kasutada suurima 
ettevaatlikkusega, ilma õiguskindlust või kehtiva õiguse arusaadavust kahjustamata; 

38. tunneb heameelt teabe ja dokumentide parema vahetuse üle seoses täitetoimingutega 
(komiteemenetlus), eelkõige seoses kontrolliga seotud uute reguleerimismenetluste 
toimimisega; väljendab samal ajal lootust, et üleminek uuele, Lissaboni lepingus 
ettenähtud süsteemile on tõhus ega too kaasa asjatuid viivitusi;

39. peab lisaks oluliseks tervet rida Lissaboni lepinguga ettenähtud institutsioonilisi 
muudatusi, mis avaldavad mõju Euroopa Liidu õigusloomele; rõhutab eelkõige Euroopa 
kodanikualgatuse tähtsust ning tunneb heameelt sellega seotud rohelise raamatu 
väljatöötamise üle Euroopa Liidu poolt;

40. palub komisjonil, arvestades parlamendi senist resolutsiooni ühenduse õiguse 
kohandamise kontrolli üle, kasutada täiel määral Lissaboni lepingu artiklitest 258 ja 260 
tulenevaid õigusi, eelkõige juhul, kui liikmesriigid ei teavita direktiivide ülevõtmise 
meetmetest;

41. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning (....).
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SELETUSKIRI

Raport parema õigusloome (better law-making) kohta Euroopa Liidus hõlmab oma 
laiapõhjalisuse tõttu väga paljusid probleeme. Lisaks subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõttele on tegemist õiguskeskkonna (better regulation) parandamise strateegiaga 
Euroopa tasandil. See programm algas 2003. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega 
parema õigusloome kohta ning oli parlamendi viimase kahe koosseisu paljude resolutsioonide 
teema. Strateegia hulka kuulub eelkõige õigusaktide ettepanekute sotsiaalsete, majanduslike ja 
keskkonnapoliitiliste tagajärgede prognoosimine, halduskoormuse vähendamine ning 
olemasoleva õiguse lihtsustamine ja ühtlustamine. 

Käesolev raporti projekt on seotud nii komisjoni 15. kui ka 16. aruandega parema õigusloome 
kohta, mis hõlmavad 2007. ja 2008. aastat, kolmanda strateegilise ülevaatega õigusloome 
parandamise kohta (28. jaanuar 2009, koos lisadega), 22. oktoobri 2009 halduskoormuse 
vähendamise tegevusprogrammiga ning muude eri institutsioonide poolt vastu võetud 
dokumentidega, sealhulgas parlamendi viimaste resolutsioonidega ühenduse õiguse parema 
loomise ja kontrolli kohta.

Käesolev raport annab lisaks põhjust tegeleda mõnede oluliste institutsionaalsete 
küsimustega, mis on seotud Lissaboni lepingu jõustumisega (1. detsembril 2009) ning 
mõjutavad tulevast õigusloomet. 

Olulisimad küsimused, mida selles projektis käsitletakse, on:

 Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtted
Need põhimõtted on primaarõiguse põhinõuded, mille kohaldamisega viiakse Euroopa 
õigus kodanike ootustega sobivasse seosesse. Teisest küljest võimaldavad need 
põhimõtted liikmesriikidel rakendada oma seadusandlikke volitusi eri valitsustasemete 
vahelise koostöö vaimus ning suurendavad samal ajal õiguskindlust.
Lissaboni leping tugevdab oluliselt liikmesriikide parlamentide rolli 
subsidiaarsuspõhimõtte kontekstis. Komisjon saadab parlamentidele juba praegu kõik 
õigusdokumentide eelnõud, kuid siiamaani esitavad vaid vähesed parlamendid regulaarselt 
oma seisukohti. Lähitulevikus tuleb liikmesriikide parlamente innustada koostööle ning 
uute võimaluste kasutamisele.

 Mõjuhinnang
Mõjuhinnang on õigusloomeprotsessi oluline element ning parlament on sageli sellele 
viidanud, et komisjoni talitused peaksid seda koostama suurima hoolikusega. Komisjon 
kutsus, vastates parlamendi nõudmistele, 2006. aastal kokku mõjuhinnangu nõukogu, mis 
tegutseb komisjonis ja allub otse selle esimehele. See organ kontrollib mõjuhinnangute 
kvaliteeti enne vastava õigusdokumenti projekti esitamist komisjoni ametliku 
õigusloomeettepanekuna. Arvestades nõukogu senise tegevuse tulemusi, on vajalik 
kindlustada selle sõltumatus ning vastavad töötingimused. Praegu koosneb nõukogu viiest 
liikmest (või nende asendusliikmetest), kes tegutsevad 15 vastava eelarve toel, mis ei ole 
aga piisav, kui arvestada asjaolu, et hinnatakse mõjuhinnanguid, mis saabuvad kõigist 
komisjoni peadirektoraatidest ning hõlmavad õiguse kõiki valdkondi. Komisjon kinnitas 
2009. aasta jaanuaris mõjuhinnangute nõukogu seisukohast lähtuvalt ka uued suunised 
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mõjuhinnangute ettevalmistamiseks. Raportöör pidas käesoleva projekti seost 
ülalnimetatud küsimustega põhimõtteliseks, kuigi õiguskomisjon valmistab samal ajal ette 
eraldi raportit mõjuhinnangute ettevalmistamise kohta.

 Halduskoormuse vähendamine
Seoses Euroopa õigusest tulenevate halduskulude ambitsioonika 25% vähendamisega 
2012. aastaks uuris raportöör nii nende kulude arvutamise metoodikat kui ka liidu ja 
liikmesriikide vahelist kootööd nende kulude vähendamisel. Eriti oluline on teave, et 
lähtuvalt halduskulude baasarvutusest selgub, et liidu 72 õigusdokumenti sisaldavad 486 
teavituskohustust, mis toovad liikmesriikides kaasa enam kui 10 000 rakendusmeetme. 
Lisaks on hinnanguliselt 32% EList tulenevast halduskoormusest põhjustatud mõnede 
liikmesriikide otsustest, mis ületavad ELi õigusaktide nõuded (liiga range rakendamine), 
ning nende liikmesriikide ebaefektiivsest haldusprotsessist. See näitab, kui olulist rolli 
mängivad halduskoormuse vähendamisel liikmesriigid, ning et ühenduse õiguse 
rakendamist tuleb põhimõtteliselt ja aktiivselt kontrollida. 
Arvestades halduskoormuse sektoripõhise vähendamise kavasid, mille komisjon sõnastas 
oktoobris 2009, osutub vajalikuks esitada seisukohti üksikute õigusaktide ettepanekute 
kohta. Käesolev projekt hindab lisaks ka sõltumatute huvirühmade kõrgetasemelise rühma 
rolli halduskoormuse valdkonnas, rühma esimees Edmund Stoiber külastas 2009. aasta 
novembris õiguskomisjoni.

 Õiguse lihtsustamine ja ühtlustamine
Selles kontekstis tuleb vaadelda õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia kolmandat 
arenguaruannet, mis sisaldab teavet konkreetseid ettepanekuid ja komisjoni töökava. 
Parlament peab tugevdama oma toetust strateegiale ning selle protsessi üldistele 
eesmärkidele, kuigi õiguskomisjoni kogemus õiguse uuendamisega uuesti sõnastamise ja 
kodifitseerimise teel viitab institutsioonidevahelise koostöö parandamise võimalusele. 

Kuus aastat pärast institutsioonidevahelise kokkuleppe allkirjastamist parema õigusloome 
kohta saab teha teatud järeldusi ning võivad tekkida mõtted selle koostöö edasise parandamise 
kohta. Raportööri arvates pole juba olemasolevasse projekti vastavate kokkulepete kohta 
muudatusettepanekuid teha vaja (ka mõjuhinnangute ühise lähenemisviisi korral). Seevastu 
juhib raportöör tähelepanu olulistele märkustele, mis sisalduvad parlamendireformi töörühma 
lõppraportis ning 9. veebruari 2009 resolutsioonis parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete 
raamkokkulepe kohta.

Seoses Lissaboni lepingu jõustumisega juhib raportöör lisaks erilist tähelepanu Euroopa 
kodanikualgatusele, mis võimaldab kodanikel Euroopa õigusloomes aktiivselt osaleda. 
Raportöör palub komisjonil esitada võimalikult kiiresti ettepanekud rakendussätete kohta. 
Mainida tuleb ka lepinguga sätestatud uut jaotust delegeeritud aktideks ja rakendusaktideks.


