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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

parema õigusloome, subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse ning aruka õigusliku 
reguleerimise kohta
(2011/2029(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse paremat õigusloomet käsitlevat institutsioonidevahelist kokkulepet1;

– võttes arvesse oma 15. detsembri 2010. aasta seisukohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus kodanikualgatuse kohta2; 

– võttes arvesse oma 9. veebruari 2010. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi ja 
komisjoni vahelise läbivaadatud raamkokkuleppe kohta järgmiseks 
õigusloomeperioodiks3;

– võttes arvesse oma 9. september 2010. aasta resolutsiooni parem õigusloome kohta –
Euroopa Komisjoni 15. aruanne vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaldamist käsitleva protokolli artiklile 94;

– võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni 26. aastaaruande kohta 
Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta5;

– võttes arvesse oma X mai 2011. aasta resolutsiooni mõjuhinnangute sõltumatuse tagamise 
kohta6;

– võttes arvesse oma X juuli 2011. aasta resolutsiooni komisjoni 27. aastaaruande kohta ELi 
õiguse kohaldamise järelevalve kohta7;

– võttes arvesse komisjoni presidendi 3. septembri 2009. aasta poliitilisi suuniseid 
järgmisele komisjonile;

– võttes arvesse komisjoni teatist a r u k a  reguleerimise kohta Euroopa Liidus 
(KOM(2010)0543);

– võttes arvesse komisjoni aruannet subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kohta (17. aruanne 
„Parem õigusloome”, mis hõlmab aastat 2009) (KOM(2010)0547);

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

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti „Halduskoormuse vähendamine Euroopa Liidus” 
                                               
1 ET C 321, 31.12.2003, lk 1.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0480.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0009.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0311.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0437.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)XXXX.
7 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)XXXX.
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– 2008. aasta arenguaruanne ja väljavaated aastaks 2009 (KOM(2009)0016);

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

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

– võttes arvesse halduskoormust käsitleva sõltumatute sidusrühmade kõrgetasemelise 
töörühma 17. septembri 2009. aasta aruannet;

– võttes arvesse konkurentsivõime nõukogu X mai 2011. aasta järeldusi aruka õigusliku 
reguleerimise kohta;

– võttes arvesse Taani, Madalmaade ja Ühendkuningriigi 2010. aastal esitatud aruannet 
aruka õigusliku reguleerimise ning puhtama, ausama ja konkurentsivõimelisema ELi 
kohta;

– võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse 2011. aastal avaldatud brošüüri „Let’s choose 
growth – Why we need reform to unlock Europe’s potential” („Valime majanduskasvu –
miks Euroopa potentsiaali vabastamiseks on vaja muutuda?”);

– võttes arvesse üheksa liikmesriigi riigipea või valitsusjuhi 18. märtsi 2011. aasta kirja 
nõukogu eesistujale ja komisjoni presidendile Euroopa majanduskasvu teemal („Getting 
Europe growing”);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning 
põhiseaduskomisjoni arvamusi (A7-0000/2011),

A. arvestades, et aruka õigusliku reguleerimise arengukava võeti kasutusele osana ELi 2020. 
aasta strateegiast, mille eesmärk on saavutada arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv 
aastaks 2020, vähendades peamiselt ettevõtete halduskoormust ELi kehtivate õigusaktide 
kvaliteedi parandamise ja lihtsustamise kaudu;

B. arvestades, et subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete õige kohaldamine on 
vajalik Euroopa Liidu nõuetekohaseks toimimiseks ning selle asutuste tegevuse 
nõuetekohaseks kohandamiseks kodanike, siseturul tegutsevate ettevõtjate ning riigi- ja 
kohalike asutuste ootustele, ning tagamaks, et otsuseid tehtaks nii kodanikulähedaselt kui 
võimalik;

C. arvestades, et aruka õigusliku reguleerimise küsimust ei tuleks vaadelda mitte ainult 
seoses komisjoni õigusloomeprogrammiga, vaid ka laiemalt seoses Lissaboni lepingu 
nende uuenduste käimasoleva rakendamisega, mis mõjutavad õigusloomemenetlust;

D. arvestades, et Lissaboni lepinguga püüti tasakaalustada Euroopa institutsioonide volitusi 
ning Euroopa Parlament on seadusandlikus tavamenetluses nõukoguga võrdne 
seadusandja;
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E. arvestades, et konsulteerimine kõigi huvitatud pooltega, eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjatega (VKEd), on õigusaktide eelnõude koostamisel, sh mõju 
hindamisel ülimalt tähtis;

F. arvestades alates 2005. aastast elluviidavat programmi Euroopa Liidu õigusaktidest 
tuleneva halduskoormuse vähendamiseks, mille eesmärk on vähendada koormust 2012. 
aastaks 25% võrra ning see moodustaks 1,4% SKP kasvust; 

G. arvestades, et komisjon on teinud sihtarvust enam halduskoormust vähendavate meetmete 
ettepaneku, kuid Euroopa Parlamendil ja nõukogul tuleb enne seda vastu võtta eelnevad 
meetmed, mis moodustavad ligikaudu veerandi 25% suurusest eesmärgist;

H. arvestades, et üks selle programmi olulisemaid osi on standardkulude mudelil põhinev 
halduskulude baasarvestus;

I. arvestades, et uuesti sõnastamine ja kodifitseerimine kehtiva õiguse lihtsustamiseks ja 
ühtlustamiseks võimaldab muudatusi teha arusaadavamalt ja ühtlustatumalt;

J. arvestades, kui oluline on Euroopa Liidu direktiivide nõuetekohane ja õigeaegne 
rakendamine liikmesriikides, ning arvestades ikka veel esinevat nn õigusaktide kuldamist 
(gold-plating), mille käigus lisatakse Euroopa õigusaktide nõudmistest rangemaid 
kohustusi;

K. arvestades, et õigusaktide erinev rakendamine tekitab suuri probleeme ühtse turu tõhusal 
ja tulemuslikul toimimisel, mille tulemuseks on kolm eri liikmesriikide rühma, mille 
moodustavad liikmesriigid, kes rakendavad õigusakte valesti, puudulikult või ebatäpselt, 
mis ei tule kasuks Euroopa ettevõtjatele ja tarbijatele ning pidurdab edasist 
majanduskasvu;

L. arvestades, et väikeettevõtlusalgatusega Small Business Act võeti kasutusele VKE-test, 
kuid seda on seni kohaldatud vaid vähestel võimalikel juhtudel;

M. arvestades, et õiguskomisjonis 27. jaanuaril 2011. aastal toimunud arvamuste vahetusel 
väljendas komisjoni asepresident Maroš Šefčovič kindlat toetust aruka õigusliku 
reguleerimise kavale, 

Üldised märkused

1. rõhutab, et tingimata on vaja lihtsaid ja selgeid õigusakte, mis on kättesaadavad ja kergesti 
arusaadavad;

2. rõhutab eriti, et arukat õiguslikku reguleerimist tuleb võtta arvesse seadusandliku protsessi 
kõigis järkudes – esialgsest koostamisest kuni rakendamise ja hindamiseni;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et vastavalt aruka reguleerimise kavale ja paremat õigusloomet 
käsitlevale institutsioonidevahelisele kokkuleppele on kõigil Euroopa tasandi 
institutsioonidel oma osa parema õigusloome edendamisel ja elluviimisel; on seisukohal, 
et kõik asjaomased pooled peaksid uuesti kinnitama nende põhimõtete järgimist;

4. nõuab tungivalt, et uued eesistujariigid ja komisjon käivitaksid uued läbirääkimised 
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paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe üle; juhib sellega 
seoses tähelepanu oma 9. veebruari 2010. aasta resolutsiooni (Euroopa Parlamendi ja 
komisjoni vahelise läbivaadatud raamkokkuleppe kohta järgmiseks 
õigusloomeperioodiks) nendele punktidele, mis on olulised ka kõnealuse küsimuse jaoks, 
eelkõige kahe institutsiooni ühisele lubadusele leppida kokku põhiliste muudatuste osas, 
valmistudes ette edasisteks läbirääkimisteks ministrite nõukoguga paremat õigusloomet 
käsitleva kokkuleppe kohandamise üle Lissaboni lepingu uute sätetega;

Halduskoormuse vähendamine ja nõuetekohase rakendamise tagamine

5. väljendab muret seoses asjaoluga, et halduskoormuse vähendamise programmi eesmärk 
vähendada 2012. aastaks halduskoormust 25% võrra võib jääda saavutamata osaliselt 
parlamendi või nõukogu soovimatuse tõttu arutada ja kiita heaks meetmete ettepanekud; 
märgib sellega seoses, et ettepanekute vastuvõtmisel võiks olla abi üha enam kasutatavast 
kiirmenetlusest; kohustub kiiresti arutama neid meetmeid käsitlevaid õigusakti 
ettepanekuid ning kutsub nõukogu tegema kõik endast olenev, et tagada programmis 
esitatud halduskoormuse vähendamise ettepanekute vastuvõtmine; 

6. ergutab halduskoormust käsitleva sõltumatute sidusrühmade kõrgetasemelist töörühma 
astuma dialoogi VKEdega kogu Euroopas, et teha kindlaks kõige sagedamini esinevad 
asjaolud, mis takistavad kauplemast teiste liikmesriikidega ühtsel turul, ning tegema 
majanduskasvu suurendamiseks ettepaneku nende tõkete kõrvaldamise või vähendamise 
meetmete kohta;

7. rõhutab, et programmi on vaja pikendada 2012. aastale järgnevaks perioodiks kuni 
praeguse komisjoni ametiaja lõpuni ning sellel peavad olema veel kõrgemad eesmärgid ja 
laiendatud kohaldamisala, et programm ei piirduks lihtsalt halduskoormuse küsimusega, 
vaid tegeleks õiguslikust reguleerimisest tuleneva koormuse ja kuludega, mis on seotud 
ELi õigusaktidega üldiselt, sealhulgas nn õigusloome müraga; 

8. juhib tähelepanu asjaolule, et halduskoormuse vähendamise praeguse ja edasiste 
programmide edukaks elluviimise ning tõlgenduserinevuste ja nn kuldamise (siseriiklikes 
rakendusaktides rangemate nõuete kehtestamine, mis ei tulene ELi õigusest) vältimiseks 
on vajalik komisjoni aktiivne koostöö liikmesriikidega;

9. palub komisjonil ja liikmesriikidel lisada pärast konkreetse õigusakti rakendamist 
esitatavasse aruandesse rohkem teavet, et tegelda nn kuldamise probleemiga; on 
seisukohal, et tõlgendamiserinevusi on võimalik oluliselt vähendada, kui liikmesriikidelt 
nõuda põhjendatud arvamust selle kohta, miks nad on otsustanud kasutada rakendatavas 
direktiivis kehtestatust rangemaid norme; 

10. nõuab tungivalt, et komisjon jätkaks halduskoormuse vähendamise sektoripõhiste kavade 
meetmete rakendamist; 

Poliitika formuleerimine

11. palub komisjonil paremini ära kasutada valgeid raamatuid, et tutvustada arutamiseks 
esitatavaid õigusakti ettepanekuid; on seisukohal, et nii väheneks nende ettepanekute arv, 
mida tuleb seadusloomeprotsessis oluliselt kui mitte täielikult muuta; on lisaks sellele 
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seisukohal, et see aitaks hinnata esitatava õigusakti proportsionaalsust, mida on sageli 
raske teha, kui ettepaneku üldsõnaline tutvustus esitatakse algselt vaid rohelise raamatu 
vormis;

12. pooldab komisjoni otsust vaadata läbi oma konsulteerimise kord ning kiidab heaks otsuse 
pikendada konsulteerimise aega vähemalt 12 nädalani; rõhutab siiski, et sidusrühmi on 
vaja paremini kaasata, ning on seisukohal, et komisjon võiks uurida võimalusi, kuidas 
võtta kasutusele kaasava teavitamise kord; on seisukohal, et selle puhul võiks kindlaks 
teha asjaomasest poliitikavaldkonnast ja õigusakti ettepanekust huvitatud siseriiklikud ja 
Euroopa sidusrühmad ning püüda neid kaasata vahetult konsulteerimise käiku;

13. on seisukohal, et konsulteerimise praegused asümmeetrilised meetodid ja vormid ei 
innusta kõiki huvitatud sidusrühmi sõna sekka ütlema; märgib, et vastajad ei ole tihti rahul 
veebiküsimustike sisu ja vormiga; arvab, et ühine lähenemisviis, mille puhul 
konsulteerimisel kasutatakse vastamiseks tüüpvormi, lihtsustaks asja küsitletavate jaoks 
ning annaks üksikasjalikumaid ja põhjendatumaid vastuseid, kui need kataksid 
konsulteeritava küsimuse mitmeid võimalikke poliitikaaspekte ja -valikuid;

14. tunneb muret üha keerukamate konsulteerimisdokumentide pärast ning on seisukohal, et 
tuleks teha, sealhulgas valgete raamatute sagedasema koostamise abil, jõupingutusi nende 
lihtsustamiseks, et abistada asjaomaseid sidusrühmi ja ergutada neid vastama, ning teha 
need samas kodanikele paremini kättesaadavaks; teeb ettepaneku, et komisjon uuriks, kas 
on võimalik kasutusele võtta nn selgustest, mille eesmärk on tagada, et 
konsulteerimisdokumendid oleksid kergesti arusaadavad ja neile oleks lihtne vastata;

15. rõhutab, et oluline on tagada komisjoni mõjuhindamistes tehtud analüüside sõltumatus ja 
usaldusväärsus, et kindlustada aruka reguleerimise kava üldiste eesmärkide täitmine, ning 
kordab taas Euroopa Parlamendi X mai 2011. aasta resolutsioonis esitatud seisukohta 
selles küsimuses; 

16. toetab kindlalt ettepanekut, mille kohaselt juhul, kui uue õigusaktiga tekitatakse 
äriühingutele kulutusi, tuleks leida kokkuhoiuvõimalusi ning vähendada õiguslikust 
reguleerimisest tulenevat koormust mujal; on seisukohal, et see on kõigi edasiste 
programmide peamise tähtsusega aspekt, mis vähendab koormust ning parandab 
äriühingute reguleerivat raamistikku tervikuna; 

17. nõuab tungivalt, et komisjon pööraks uute õigusaktide koostamisel suurimat tähelepanu 
selle võimalikule mõjule väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele; palub komisjonil 
püüda jätta VKEd välja reguleerimisalast juhul, kui õigusakt mõjutaks neid 
ebaproportsionaalselt ning ei ole väga selget põhjust, miks nad selle reguleerimisalasse 
peaksid kuuluma; on kindlalt seisukohal, et sellistel leevendavatel klauslitel võib olla 
positiivne mõju õigusakti rakendamisele ja kasutatavusele, eeskätt väikeste ja 
mikroettevõtete seisukohast; 

18. arvab seetõttu, et väikeettevõtlusalgatuses Small Business Act kehtestatud VKE-testil on 
täita oluline osa, ning loodab, et komisjon kasutab ära kõik testi võimalused; rõhutab, et 
komisjonil tuleb tagada VKE-testi järjepidev kasutamine kõigis komisjoni direktoraatides, 
ning ergutab liikmesriike võtma samasugused kaalutlused kasutusele oma riigi 
otsustusprotsessis;
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Lihtsustamine ja järelhindamine

19. juhib tähelepanu oma korduvale nõudmisele, et direktiivid peaksid alati sisaldama 
liikmesriigile kohustuslikku nõuet koostada direktiivide riiklikku õigussüsteemi 
ülevõtmisel üksikasjaline vastavustabel; rõhutab lisaks oma seisukohta, et sellise 
vastavustabeli puudumisel ei tuleks raportit täiskogu istungi päevakorra projekti võtta; 

20. rõhutab, et kehtivate õigusaktide muutmisel tuleb alati kasutada uuestisõnastamist; 
tunnustab ja hindab samal ajal komisjoni õigusi õigusloomeprotsessis; 

21. peab tervitatavaks, et rakendatud õigusaktide järelhindamist on hakatud sagedamini 
kasutama; rõhutab siiski, et sellist hindamist tuleks kasutada kõikide õigusaktide puhul, 
mitte ainult võtmetähtsusega sektorites; märgib sellega seoses, et üle tuleks vaadata ka 
rakendusaktid ja delegeeritud õigusaktid; kutsub komisjoni üles laiendama järelhindamist 
kõikidele poliitikavaldkondadele ning soovitab, et veel kehtiva reguleerimise vajalikkuse 
ja proportsionaalsuse tagamiseks võiks läbivaatamisel kasutada ajalisi piiranguid;

Poliitilise juhtimise ja jätkuva kontrolli tagamine

22. peab tervitatavaks komisjoni presidendi isiklikku toetust aruka õigusliku reguleerimise 
kavale; peab seda küsimust piisavalt tähtsaks, et komisjon võtaks tegeliku poliitilise 
juhirolli ja hoiaks seda küsimust poliitilises päevakavas tähtsal kohal, ning soovitab 
sellega seoses, et seda kava arendataks edasi Euroopa Komisjoni mõne vastutusala olulise 
osana; märgib, et parlament peaks omalt poolt uurima viise parema õigusloome 
tähtsustamiseks oma komisjonides, ning leiab, et komisjonidevaheliste koosolekute 
kasutamist selle küsimusega tegelemisel tuleks põhjalikumalt kaalutleda;

23. lubab ka edaspidi tähelepanelikult kontrollida aruka reguleerimise kava rakendamist 
komisjoni poolt, ning jääb ootama 2012. aasta teiseks poolaastaks kavandatud 
eduaruannet; 

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Üldised märkused

Teatis aruka reguleerimise kohta põhineb 2007. aasta kevadel toimunud Euroopa Ülemkogu 
eesistujariigi järeldustel majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva uuendatud Lissaboni strateegia 
kohta ning komisjoni presidendi Barroso dokumendil „Poliitilised eesmärgid järgmisele 
komisjonile”, milles soovitati kujundada Lissaboni strateegiast ELi 2020. aasta strateegia, kus 
tuleks rõhutada konkurentsivõimet ja halduskoormuse kergendamist aruka õigusliku 
reguleerimise kaudu, et muuta turud inimeste jaoks toimivaks, ning keskenduda avalikkusega 
konsulteerimisele, mõjuhinnangutele, komiteemenetlusele ning kehtivate õigusaktide 
lihtsustamisele. 

Kuigi pealiskaudsel vaatlemisel võib tunduda, et tegu on kõigest praegusele parema õigusliku 
reguleerimise kavale uue nime andmisega, tuleks siiski pidada tervitatavaks nendele 
küsimustele suurema tähtsuse omistamist, ning parlament peaks koos teiste Euroopa 
institutsioonide ja liikmesriikidega andma oma panuse ja tagama, et sel moel saavutatud 
impulss ei läheks kaotsi ning tegevus vastavatel aladel hoogustuks. 

Liikmesriikide parlamendid

Seoses Lissaboni lepingu jõustumisega 1. detsembril 2009 on liikmesriikide parlamentide roll 
subsidiaarsuse põhimõtte täitmise tagamisel muutunud tähtsamaks. Kuigi praeguseks on 
saadud palju arvamusavaldusi ja põhjendatud seisukohti, jätkub siiski töö selle uuenduse täpse 
vormi ja eelkõige ettepanekute rakendusala ja sisu kallal.

Kuigi komisjoni teatis subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kohta puudutab 2009. aastat, oli 
see Lissaboni lepingus sisalduv uuendus jõus ainult ühe kuu jooksul asjakohasest perioodist. 
Sellegi poolest on parlament praeguseks saanud liikmesriikide parlamentidelt üle 300 vastust 
ning ta peaks seda olukorda kasutama ja võtma seisukoha selle uuenduse põhjal parlamendis 
paika pandud süsteemide toimivuse kohta, tooma välja võimalikud puudujäägid ja tegema 
ettepanekuid parandusteks.

Halduskoormuse vähendamine ja nõuetekohase rakendamise tagamine

On väga ebatõenäoline, et halduskoormuse vähendamise kava eesmärki jõuda 2012. aastaks 
nimetatud koormuse 25% vähenemiseni saaks saavutada võtmata suuremaid kohustusi ja 
aktiivsemalt tegutsemata. Seetõttu tuleb praeguseks juba võetud meetmeid tugevdada ja seada 
kõrgemaid eesmärke. Kõik asjaga seotud sidusrühmad peavad aktiivsemalt tegutsema mitte 
ainult 25% eesmärgi saavutamiseks, vaid ka reguleerimiskulude edasiseks vähendamiseks 
komisjoni käesoleva koosseisu tegevuse lõpuni ning ka edaspidi, pärast 2014. aastat. 

Tähtsaimad küsimused, millega tuleb tegeleda, on erinevused tõlgendamises ja õigusaktide nn 
kuldamine – seda peaksid tegema eelkõige liikmesriigid ise õigusaktide siseriiklikku õigusse 
ülevõtmise käigus, kuid ka komisjon, kui lepingute järelevalvaja. Seetõttu tuleks 
liikmesriikidelt nõuda põhjendust, kui nad soovivad oma siseriiklikus õiguses kehtestada 
rangemaid norme, kui on sätestatud kehtivas ELi õiguses.
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Poliitika formuleerimine

Ettepanekud ELi õigusaktideks tuleks teha pärast põhjalike ettevalmistuste etappi, kusjuures 
selles etapis tuleks teha kohustuslikuks komisjoni valge raamatu esitamine, samuti põhjalike 
ja kaasavate konsultatsioonide ning mõjuhinnangute korraldamine. Alati tuleb arvesse võtta 
mõju väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele), kuna õigusalase reguleerimise 
nõudmised mõjuvad neile raskemini, kui suurettevõtetele.

Lihtsustamine ja järelhindamine

Tuleb taas rõhutada vastavustabelite vajalikkust liikmesriikide poolse direktiivide ülevõtmise 
protsessis, ning parlament peaks ilmutama uuendusmeelsust iga õigusakti puhul sobivate 
stiimulite leidmiseks.

Komisjoni lihtsustuskavas oleks tulnud pöörata rohkem tähelepanu uuestisõnastamisele, 
samuti on tähtis tagada olemasolevate õigusaktide pidev hindamine, et teha kindlaks, kas neid 
tuleks lihtsustada või hoopis kehtetuks muuta.

Poliitilise juhtimise ja jätkuva kontrolli tagamine

Aruka õigusliku reguleerimise kava tugevdamiseks nõutakse kõikidelt institutsioonidelt ja 
liimesriikidelt tegelikku poliitilist juhtimist, kuid selle küsimuse hoidmisel poliitilises 
päevakavas tähtsal kohal on tähtsaim roll komisjonil. Seetõttu tuleks vastutus selle küsimuse 
eest delegeerida ühele volinikule ning teha sellest tema vastutusala põhiline osa. 

Parlament peaks samal ajal uurima võimalusi, kuidas suurendada aruka õigusliku 
reguleerimise alaseid kohustusi, näiteks komisjonidevaheliste koosolekute kasutamise teel.

Komisjon esitab aruka õigusliku reguleerimise kava eduaruande 2012. aasta teisel poolel. 
Parlament peab selle valdkonna kõigis aspektides kindlasti tagama põhjaliku järelkontrolli.


