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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

paremmasta lainsäädännöstä, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteesta ja järkevästä 
sääntelystä
(2011/2029(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon toimielinten välisen sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä1,

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2010 vahvistamansa kannan ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitteesta2, 

– ottaa huomioon 9. helmikuuta 2010 antamansa päätöslauselman tarkastetusta Euroopan 
parlamentin ja komission välisestä puitesopimuksesta seuraavaa vaalikautta varten3,

– ottaa huomioon 9. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman paremmasta 
säädöskäytännöstä – komission 15. vuosikertomus toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan 9 kohdan mukaisesti4,

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman komission
26. vuosikertomuksesta yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta5,

– ottaa huomioon X. toukokuuta 2011 antamansa päätöslauselman vaikutustenarviointien 
riippumattomuuden varmistamisesta6,

– ottaa huomioon X. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman komission 
27. vuosikertomuksesta yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta7,

– ottaa huomioon komission puheenjohtajan 3. syyskuuta 2009 esittämät poliittiset 
toimintalinjaukset seuraavaa komissiota varten,

– ottaa huomioon komission tiedonannon järkevästä sääntelystä Euroopan unionissa 
(KOM(2010)0543),

– ottaa huomioon komission kertomuksen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista 
(17. kertomus, "Parempi säädöskäytäntö 2009") (KOM(2010)0547),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Kolmas strateginen katsaus: sääntelyn 
parantaminen Euroopan unionissa" (KOM(2009)0015),

                                               
1 EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0480.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0009.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0311.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0437.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)xxxx.
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)xxxx.
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– ottaa huomioon komission valmisteluasiakirjan "Hallinnollisen rasituksen keventäminen 
Euroopan unionissa – Kertomus edistymisestä vuonna 2008 ja vuoden 2009 näkymät" 
(KOM(2009)0016),

– ottaa huomioon komission valmisteluasiakirjan "Kolmas välikertomus sääntely-
ympäristön yksinkertaistamisstrategian edistymisestä" (KOM(2009)0017),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Toimintaohjelma hallinnollisen rasituksen 
keventämiseksi Euroopan unionissa – Alakohtaiset keventämissuunnitelmat ja toimet 
vuonna 2009" (KOM(2009)0544),

– ottaa huomioon hallinnolliseen rasitukseen liittyviä kysymyksiä käsittelevän 
riippumattomien sidosryhmien korkean tason ryhmän 17. syyskuuta 2009 antaman 
raportin,

– ottaa huomioon X. toukokuuta 2011 kokoontuvan kilpailukykyneuvoston päätelmät 
järkevästä sääntelystä,

– ottaa huomioon Tanskan, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusten 
vuonna 2010 esittelemän raportin järkevästä sääntelystä ja rehellisemmästä, 
oikeudenmukaisemmasta ja kilpailukykyisemmästä EU:sta",

– ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen vuonna 2011 julkistaman 
pamfletin "Let’s choose growth – Why we need reform to unlock Europe’s potential",

– ottaa huomioon yhdeksän jäsenvaltion valtion- tai hallitusten päämiesten 18. maaliskuuta 
2011 neuvoston ja komission puheenjohtajille lähettämän kirjeen "Getting Europe 
growing",

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä kansainvälisen 
kaupan valiokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
lausunnot (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että järkevää sääntelyä koskeva toimintaohjelma otettiin käyttöön osana 
Eurooppa 2020 -strategiaa, jolla pyritään älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun 
vuoteen 2020 mennessä keventämällä ensisijaisesti liike-elämän hallinnollista taakkaa ja 
varmistamalla voimassa olevan EU:n lainsäädännön laadun parantaminen ja 
yksinkertaistaminen,

B. ottaa huomioon, että toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden oikea soveltaminen on 
välttämätöntä Euroopan unionin moitteettoman toiminnan kannalta ja sen toimielinten 
toiminnan saattamiseksi vastaamaan kansalaisten, sisämarkkinoilla toimivien yritysten ja 
jäsenvaltioiden kansallisten ja paikallisten hallintoviranomaisten odotuksia sekä sen 
varmistamiseksi, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia,

C. ottaa huomioon, että paremman säädöskäytännön kysymyksiä ei pitäisi tarkastella 
ainoastaan komission lainsäädäntöohjelman valossa vaan myös laajemmin Lissabonin 
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sopimuksen lainsäädäntömenettelyihin vaikuttavien uusien määräysten jatkuvan 
täytäntöönpanon yhteydessä,

D. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksella on pyritty ratkaisemaan EU:n toimielinten 
vallanjakoa koskevat kysymykset, ja katsoo, että lakeja säädettäessä parlamentti on 
tasavertaisessa asemassa neuvoston kanssa tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudatettaessa,

E. ottaa huomioon, että kaikkien sidosryhmien, erityisesti pk-yritysten, kuuleminen on 
erittäin tärkeää säädösehdotusten valmistelussa (mukaan lukien niiden 
vaikutustenarviointi),

F. ottaa huomioon vuodesta 2005 toteutettavan, yhteisön lainsäädännön aiheuttaman 
hallinnollisen rasituksen keventämisohjelman, joka tähtää 25 prosentin vähennykseen 
vuoteen 2012 mennessä, mikä merkitsisi 1,4 prosentin lisäystä BKT:ssä, 

G. ottaa huomioon, että vaikka komissio on ehdottanut toimia, joilla vähennetään 
tavoitemäärän ylittävää hallinnollista rasitusta, parlamentin ja neuvoston on vielä 
hyväksyttävä alustavia toimia, jotka koskevat noin 25:tä prosenttia tavoitteesta,

H. ottaa huomioon, että yksi tämän ohjelman keskeisistä osista on hallinnollisten 
kustannusten lähtötilannemääritys, joka perustuu standardikustannusmalliin,

I. ottaa huomioon, että nykyisen lainsäädännön yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista 
edistävät uudelleenlaatiminen ja kodifiointi tekevät muutoksista selkeämpiä ja 
yhtenäisempiä,

J. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden on tärkeää panna Euroopan unionin direktiivit oikein 
ja aikataulun mukaisesti täytäntöön, ja panee merkille yhä tapahtuvan lainsäädännön 
"kultauksen" ongelman, mikä tarkoittaa yhteisön oikeuden vaatimuksia pidemmälle 
menevien velvoitteiden asettamista,

K. ottaa huomioon, että vaihtelevasta täytäntöönpanosta johtuvat erot merkitsevät suurta 
haastetta sisämarkkinoiden tehokkaalle toiminnalle, sillä tuloksena on kolme erilaista 
jäsenvaltioiden ryhmää, jotka koostuvat jäsenvaltioista, joissa täytäntöönpano on joko 
epäasianmukaista, puutteellista tai epätarkkaa, mikä haittaa EU:n yrityksiä ja kuluttajia 
lisäkasvun kustannuksella,

L. ottaa huomioon, että pk-yritystesti otettiin käyttöön Small Business Act -aloitteessa, mutta 
sitä on sovellettu vain pieneen osaan mahdollisista tapauksista,

M. ottaa huomioon, että komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič ilmaisi vahvan 
sitoutumisensa järkevää sääntelyä koskevaan toimintaohjelmaan oikeudellisten asioiden 
valiokunnassa 27. tammikuuta 2011 järjestetyssä keskustelussa,

Yleistä

1. korostaa, että lait on laadittava yksinkertaisiksi ja selkeiksi ja niiden on oltava saatavilla ja 
helposti ymmärrettävissä;
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2. korostaa voimakkaasti, että järkevää sääntelyä koskeva toimintaohjelma on otettava 
huomioon tärkeänä näkökohtana lainsäätämisprosessin jokaisessa vaiheessa, 
alkuperäisestä sanamuodosta täytäntöönpanoon ja arviointiin asti;

3. huomauttaa, että kaikilla EU:n toimielimillä on rooli paremman säädöskäytännön 
edistämisessä ja toteuttamisessa järkevää sääntelyä koskevaan toimintaohjelmaan ja 
toimielinten väliseen sopimukseen paremmasta lainsäädännöstä sisältyneiden 
periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti; katsoo, että kaikkien asianosaisten osapuolten olisi 
uudistettava sitoutumisensa näihin periaatteisiin;

4. kehottaa tulevia puheenjohtajavaltioita ja komissiota käynnistämään neuvottelut 
paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen uudistamiseksi; 
kiinnittää huomiota tämän kysymyksen kannalta tärkeisiin kohtiin Euroopan parlamentin 
ja komission välisiä suhteita koskevasta puitesopimuksesta 9. helmikuuta 2010 
antamassaan päätöslauselmassa ja erityisesti siihen, että kyseiset toimielimet sitoutuivat 
sopimaan keskeisistä muutoksista valmistautuessaan tuleviin neuvotteluihin 
ministerineuvoston kanssa parempaa lainsäädäntöä koskevan sopimuksen 
mukauttamisesta Lissabonin sopimuksen uusiin määräyksiin;

Hallinnollisen rasituksen keventäminen ja asianmukaisen täytäntöönpanon varmistaminen

5. ilmaisee huolensa siitä, että hallinnollisen rasituksen keventämisohjelmalla ei ehkä 
saavuteta tavoitetta, joka tähtää 25 prosentin hallinnollisen rasituksen vähennykseen 
vuoteen 2012 mennessä, osaksi siksi, että parlamentti tai neuvosto eivät ole halunneet 
ottaa huomioon ja hyväksyä ehdotettuja toimia; panee merkille tässä yhteydessä, että 
näiden ehdotusten hyväksymiseksi yhä enemmän käytetyt nopeutetut menettelyt ovat 
arvokkaita; pyrkii käsittelemään pikaisesti lainsäädäntöehdotukset, jotka koskevat näitä 
toimia, ja kehottaa neuvostoa tekemään kaiken voitavansa varmistaakseen, että ohjelmassa 
yksilöity hallinnollisen rasituksen keventäminen hyväksytään;

6. kannustaa hallinnolliseen rasitukseen liittyviä kysymyksiä käsittelevää riippumattomien 
sidosryhmien korkean tason ryhmää käynnistämään vuoropuhelun koko Eurooppaa 
edustavien pk-yritysten kanssa, jotta voidaan tunnistaa useimmin esiintyvät esteet, joiden 
vuoksi ne eivät voi käydä kauppaa muiden jäsenvaltioiden kanssa sisämarkkinoilla, ja 
ehdottamaan toimia näiden kasvua rajoittavien esteiden poistamiseksi tai madaltamiseksi;

7. korostaa, että ohjelman on jatkuttava vuoden 2012 jälkeen nykyisen komission 
toimikauden loppuun asti ja sen tavoitteiden on oltava kunnianhimoisempia ja sen 
toimivaltaa on laajennettava, jotta ohjelma voidaan ulottaa pelkkää hallinnollista rasitusta 
pidemmälle, jolloin sillä voitaisiin puuttua lainsäädännölliseen rasitukseen ja koko EU:n 
lainsäädännöstä aiheutuviin kustannuksiin, myös sääntelyn "haittoihin"; 

8. kiinnittää huomiota siihen, että rasituksen keventämiseen tähtäävien nykyisten ja tulevien 
ohjelmien onnistumisen takaamiseksi komission on tehtävä aktiivisesti yhteistyötä 
jäsenvaltioiden kanssa, jotta vältyttäisiin toisistaan poikkeavilta tulkinnoilta ja 
lainsäädännön ns. kultaamiselta (jossa kansallisiin täytäntöönpanosäännöksiin lisätään 
tiukempia vaatimuksia, jotka eivät johdu EU:n lainsäädännöstä);
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9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään raportointivaatimuksiin uusia tietoja sen 
jälkeen, kun on pantu täytäntöön erityisiä säädöksiä lainsäädännön "kultauksen" ongelman 
ratkaisemiseksi, katsoo, että eroja voidaan pienentää huomattavasti, jos jäsenvaltioita 
vaaditaan esittämään perusteltuja lausuntoja, joissa ne selittävät päätöksensä mennä 
täytäntöön pantavien direktiivien vaatimuksia pidemmälle;

10. kehottaa komissiota jatkamaan alakohtaisten keventämissuunnitelmien toteuttamista 
hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi;

Politiikan muotoilu

11. kehottaa komissiota hyödyntämään paremmin valkoisia kirjoja, joissa esitetään 
lainsäädäntöehdotusluonnoksia käsiteltäväksi; katsoo, että näin ehdotuksia ei tarvitsisi 
tarkistaa niin usein oleellisilta osin tai jopa perinpohjaisesti lainsäätämisprosessin aikana; 
katsoo lisäksi, että näin helpotettaisiin ehdotetun lainsäädännön oikeasuhteisuuden 
arviointia, joka on usein hankalaa, kun ainoastaan alustavat ehdotukset esitetään alun 
perin vihreän kirjan muodossa;

12. panee tyytyväisenä merkille komission sitoumuksen uudistaa kuulemismenettelyitään ja 
tukee päätöstä pidentää kuulemisten vähimmäiskestoa 12 viikkoon; korostaa kuitenkin, 
että on otettava kaikki sidosryhmät paremmin mukaan, ja katsoo, että komissio voisi 
harkita keinoja osallistavien valistustoimien käyttöön ottamiseksi; katsoo, että tällaisiin 
toimiin voisi kuulua tietyn politiikan alan ja ehdotusten kannalta merkittävien kansallisten 
ja EU:n sidosryhmien yksilöiminen ja pyrkimys ottaa ne mukaan suoraan 
kuulemisprosessiin;

13. katsoo, että kuulemisten nykyinen epäsymmetrinen menetelmä ja muoto eivät rohkaise 
kaikkia asianosaisia sidosryhmiä antamaan vastauksia; panee merkille vastaajien usein 
ilmaiseman tyytymättömyyden verkkokyselyjen muotoon ja sisältöön; ehdottaa, että 
yhteinen lähestymistapa, johon kuuluu vakiolomake kuulemisessa annetuille vastauksille, 
yksinkertaistaisi asioita vastaajien kannalta ja kannustaisi yksityiskohtaisempiin ja 
perustellumpiin vastauksiin, jolloin ne kattavat kuulemisen kohteena olleiden 
mahdollisten toiminta-alojen ja vaihtoehtojen kirjon;

14. ilmaisee huolestumisensa kuulemisasiakirjojen yhä mutkikkaammasta luonteesta ja 
katsoo, että olisi ryhdyttävä toimiin, myös valkoisten kirjojen käyttöä lisäämällä, niiden 
yksinkertaistamiseksi, jotta kannustetaan keskeisiä sidosryhmiä antamaan vastauksia ja 
tuodaan ne samalla paremmin kansalaisten saataville; ehdottaa, että komissio tutkisi, 
voidaanko käyttöön ottaa selkeystesti, joka merkitsisi sen varmistamista, että 
kuulemisasiakirjoja on helppo ymmärtää ja niihin on helppo vastata;

15. korostaa, että on tärkeää varmistaa komission vaikutustenarvioinneissa tekemien 
analyysien riippumattomuus ja uskottavuus, jotta voidaan varmistaa järkevää sääntelyä 
koskevan toimintaohjelman yleiset tavoitteet, ja toistaa parlamentin X. toukokuuta 2011 
antamassa päätöslauselmassa esittämän kannan asiaan;

16. tukee voimakkaasti ehdotusta, jonka mukaan on esitettävä kustannuksille vastikkeet, jos 
uusista laeista aiheutuu kustannuksia yrityksille, mikä vähentää sääntelyrasitusta muualla; 
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katsoo, että tämä on keskeinen näkökohta tulevissa ohjelmissa, joilla vähennetään 
rasitusta ja parannetaan yritysten sääntelykehystä kokonaisvaltaisesti;

17. kehottaa komissiota kiinnittämään uusia säädöksiä laatiessaan erityistä huomiota niiden 
mahdollisiin vaikutuksiin pk-yrityksille; kehottaa komissiota pyrkimään vapauttamaan pk-
yritykset sääntelystä, jos säännökset vaikuttaisivat niihin kohtuuttomasti ja jos ei ole 
pätevää syytä sisällyttää niitä säädöksen soveltamisalaan; katsoo, että tällaiset lievittävät 
säännökset voivat vaikuttaa positiivisesti sääntelyn täytäntöönpanoon ja 
käyttökelpoisuuteen erityisesti pk-yrityksissä ja mikroyrityksissä;

18. katsoo, että tässä mielessä Small Business Act -aloitteessa käyttöön otettu pk-yritystesti 
on avainasemassa, ja odottaa, että komissio hyödyntää testiä täysin; korostaa, että 
komission on varmistettava pk-yritystestin johdonmukainen soveltaminen komission 
kaikissa osastoissa, ja kannustaa jäsenvaltioita sisällyttämään samanlaisia näkökohtia 
omiin päätöksentekoprosesseihinsa;

Yksinkertaistaminen ja jälkiarviointi

19. kiinnittää huomiota toistuvasti esittämäänsä kehotukseen, että direktiivien olisi sisällettävä 
systemaattisesti jäsenvaltioiden velvoite laatia yksityiskohtainen vastaavuustaulukko, kun 
ne saattavat direktiivejä osaksi kansallista lainsäädäntöään; korostaa lisäksi kantaansa, että 
mietintöjä ei pitäisi sisällyttää täysistunnon esityslistaluonnokseen, jos tällaista 
vastaavuustaulukkoa ei ole;

20. korostaa, että voimassa olevaa lainsäädäntöä olisi aina muutettava 
uudelleenlaadintaprosessin avulla; tunnustaa samalla komissiolle 
lainsäädäntömenettelyssä kuuluvat oikeudet ja kunnioittaa niitä;

21. panee tyytyväisenä merkille täytäntöön pannun lainsäädännön jälkiarvioinnin laajemman 
käytön; korostaa kuitenkin, että arviointeja pitäisi soveltaa kaikkeen lainsäädäntöön, ei 
pelkästään avainaloilla; panee merkille, että tätä pitäisi harkita myös delegoituihin ja 
täytäntöönpanosäädöksiin; kehottaa komissiota ulottamaan jälkiarvioinnin kaikille 
politiikan aloille ja ehdottaa, että päättymislausekkeet tarkistusten toteuttamiseksi voivat 
olla hyödyllinen keino taata, että vielä voimassa olevat asetukset ovat tarpeellisia ja 
oikeasuhteisia;

Johtajuuden ja jatkuvan valvonnan varmistaminen

22. panee tyytyväisenä merkille komission puheenjohtajan henkilökohtaisen tuen järkevää 
sääntelyä koskevalle toimintaohjelmalle; katsoo, että asia on tarpeeksi merkittävä, joten 
komissiolta vaaditaan todellista poliittista johtajuutta asian pitämiseksi korkealla
poliittisella asialistalla, ja tässä mielessä ehdottaa, että ohjelmaa viedään eteenpäin 
keskeisenä osana yhden komission jäsenen salkkua; katsoo, että parlamentin olisi osaltaan 
tutkittava menetelmiä lainsäädännön parantamisen merkityksen korostamiseksi omissa 
valiokunnissaan ja että valiokuntien välisten kokousten käyttämistä tämän asian 
käsittelemiseen olisi harkittava tarkemmin;
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23. sitoutuu valvomaan yhä tarkasti komission järkevää sääntelyä koskevan toimintaohjelman 
täytäntöönpanoa ja odottaa vuoden 2012 toiselle puoliskolle kaavailtua 
edistymiskertomusta;

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT

Yleistä

Järkevää sääntelyä koskeva tiedonanto pohjautuu kevään 2007 Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmiin uudistetusta Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategiasta ja 
komission puheenjohtaja Barroson "Poliittisiin toimintalinjauksiin seuraavaa komissiota 
varten". Niissä ehdotettiin, että Lissabonin strategiasta tehtäisiin Eurooppa 2020 -strategia, 
jossa painopisteeksi otettaisiin kilpailukyky ja hallinnollisen rasituksen keventäminen 
järkevän sääntelyn avulla, jotta markkinat toimisivat ihmisiä varten, ja keskityttiin selkeästi 
yleisön kuulemiseen, vaikutustenarviointiin, komitologiaan ja nykyisen lainsäädännön 
yksinkertaistamiseen.

Tätä kaikkea voisi luonnehtia päällisin puolin pelkästään olemassa olevan paremman 
sääntelyn suunnitelman nimeämiseksi uudelleen, mutta näiden asioiden nostaminen 
korkeammalle asialistalla on joka tapauksessa tervetullutta ja parlamentin on yhdessä muiden 
EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden kanssa nyt tehtävä oma osuutensa, jotta varmistetaan, että 
näin saavutettu liikevoima säilytetään ja että toimintaa tehostetaan kaikilla keskeisillä aloilla.

Kansalliset parlamentit

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 kansallisilla parlamenteilla on 
tärkeämpi asema toissijaisuusperiaatteen noudattamisen varmistamisessa. Vaikka tähän 
mennessä on saatu jo huomattava määrä kannanottoja ja perusteltuja lausuntoja, uudistuksen 
tarkka muoto ja erityisesti esitysten soveltamisala ja sisältö ovat vielä työn alla ja hiottavina.

Koska komission tiedonanto toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteesta kattaa vuoden 2009, 
tämä Lissabonin sopimukseen sisältynyt uudistus oli voimassa vain kuukauden kyseisestä 
ajanjaksosta. Parlamentti on kuitenkin saanut tähän mennessä yli 300 vastausta kansallisilta 
parlamenteilta ja sen olisi syytä tarttua tähän tilaisuuteen ja ottaa kantaa tämän uudistuksen 
pohjalta parlamentin sisälle perustettujen järjestelmien toimivuuteen ja nimetä mahdollisia 
puutteita ja ehdottaa parannuksia.

Hallinnollisen rasituksen keventäminen ja asianmukaisen täytäntöönpanon 
varmistaminen

On hyvin epätodennäköistä, että hallinnollisen rasituksen keventämisohjelman tavoite, 
25 prosenttia vuoteen 2012 mennessä, saavutetaan ilman suurempaa sitoutumista ja 
lisätoimia. Jo toteutettuja toimia on siksi tehostettava ja tavoitteita nostettava ylöspäin. 
Kaikkien sidosryhmien on parannettava toimintaansa, ei pelkästään 25 prosentin tavoitteen 
saavuttamiseksi, vaan myös sääntelykustannusten vähentämiseksi entisestään tämän 
komission toimikauden loppuun mennessä ja vuoden 2014 jälkeenkin.

Lainsäädännön tulkintaerot ja "kultaus" ovat tärkeitä kysymyksiä, jotka ensisijaisesti 
jäsenvaltioiden itsensä on ratkaistava niiden pannessa EU:n lainsäädäntöä täytäntöön ja 
saattaessa sitä osaksi omaa lainsäädäntöään, mutta myös komission tehtävässään 
perussopimusten valvojana. Jäsenvaltioita olisi siksi vaadittava perustelemaan päätöksensä 
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lisätä kansallisiin säännöksiin tiukempia vaatimuksia kuin täytäntöön pantavassa EU:n 
lainsäädännössä.

Politiikan muotoilu

Ehdotukset EU:n lainsäädännöksi olisi tehtävä perinpohjaisen valmisteluvaiheen jälkeen, 
jossa komission valkoisen kirjan esittäminen ja perusteellisen ja osallistavan kuulemisen ja 
vaikutustenarvioinnin järjestäminen olisi säädettävä pakolliseksi. Vaikutukset pk-yrityksille 
on aina otettava huomioon, sillä sääntelyn vaatimukset ovat niille raskaampia kuin 
suuremmille yrityksille.

Yksinkertaistaminen ja jälkiarviointi

On korostettava yhä uudelleen, että jäsenvaltioiden saattaessa direktiivejä osaksi omaa 
lainsäädäntöään niiden liitteenä pitää olla vastaavuustaulukot ja parlamentin pitäisi olla 
innovatiivinen laatiessaan kannusteita tämän toteuttamiseksi jokaisen lain osalta.

Komission yksinkertaistamisohjelmassa olisi pitänyt keskittyä enemmän 
uudelleenlaadintatekniikkaan ja on tärkeää varmistaa, että nykyistä lainsäädäntöä arvioidaan 
jatkuvasti uudelleen, jotta voidaan selvittää, pitäisikö sitä yksinkertaistaa tai mahdollisesti 
kumota.

Johtajuuden ja jatkuvan valvonnan varmistaminen

Kaikilta toimielimiltä ja jäsenvaltioilta vaaditaan todellista poliittista johtajuutta järkevän 
sääntelyn toimintaohjelman vahvistamiseksi, mutta komissiolla on keskeinen asema asian 
pitämiseksi korkealla poliittisella asialistalla. Tämä asia olisikin annettava yhdelle komission 
jäsenelle keskeisenä osana hänen salkkuaan. 

Parlamentin olisi samanaikaisesti selvitettävä, millä tavoin se voisi sitoutua entistä tiiviimmin 
järkevään sääntelyyn, esimerkiksi käyttämällä valiokuntien välisiä kokouksia.

Komissio antaa kertomuksen järkevää sääntelyä koskevan toimintaohjelman täytäntöönpanon 
edistymisestä vuoden 2012 toisella puoliskolla. Parlamentin on varmistettava tämän asian 
kaikkien näkökohtien tiivis seuranta.


