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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ELi õigusloome kvaliteedi ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kohta seoses 19. 
aruandega „Parem õigusloome”, mis hõlmab aastat 2011

(2013/2077(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse paremat õigusloomet käsitlevat institutsioonidevahelist kokkulepet1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu pädevate talituste 22. juulil 2011. aastal 
kokku lepitud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 4 rakendamise praktilist 
korda esimese lugemise kokkulepete korral,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta 18. aruannet „Parem 
õigusloome” – subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete rakendamise kohta 
(2010)2, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 14. septembri 2011. aasta resolutsiooni parema 
õigusloome, subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse ning aruka õigusliku reguleerimise 
kohta3,

– võttes arvesse oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni mõjuhinnangute sõltumatuse 
tagamise kohta4,

– võttes arvesse komisjoni aruannet subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kohta (19. aruanne 
„Parem õigusloome”, mis hõlmab aastat 2011) (COM(2012)0373),

– võttes arvesse komisjoni teatist ELi õigusloome kvaliteedi kohta (COM(2012)0422),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Arukas reguleerimine – väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate vajaduste rahuldamine” (COM(2012)0122)

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti VKEde aruka reguleerimise järelevalve ja 
konsulteerimise kohta (SWD(2013)0060),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Arukas reguleerimine Euroopa Liidus” 
(COM(2010)0543),

– võttes arvesse nõukogu 30. mai 2013. aasta järeldust aruka reguleerimise kohta,

– võttes arvesse halduskoormust käsitleva sõltumatute huvirühmade kõrgetasemelise 
töörühma 15. novembri 2011. aasta aruannet „Euroopa on võimeline enamaks: aruanne 

                                               
1 ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0340.
3 ELT C 51 E, 22.2.2013, lk 87.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0259.
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liikmesriikide parimate tavade kohta ELi õigusaktide rakendamisel kõige vähem 
koormaval viisil”,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja põhiseaduskomisjoni arvamust (A7-0000/2013),

A. arvestades, et aruka reguleerimise tegevuskava näitab püüdlust konsolideerida 
jõupingutusi parema õigusloome, ELi õiguse lihtsustamise ning haldus- ja regulatiivse 
koormuse vähendamise valdkonnas ning aitab sillutada teed headele valitsemistavadele, 
mis tuginevad tõenditel põhinevale poliitika kujundamisele ja milles on tähtsal kohal 
mõjuhinnangud ning järelkontroll;

B. arvestades, et 2003. aastal sõlmitud paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline 
kokkulepe ei ole piisavalt kohandatud praegusele Lissaboni lepinguga loodud 
õiguskeskkonnale, eriti arvestades ELi institutsioonide killustatud lähenemisviisi 
selgitavate dokumentide kohta ühiste poliitiliste deklaratsioonide vastuvõtmisel ning 
sekretariaadi tasandil praktilist korda ELi toimimise lepingu artikli 294 rakendamisel;

Üldised märkused

1. rõhutab, et Euroopa tasandil esitatud ja vastu võetud õigusaktid peavad olema lihtsad, 
kergesti arusaadavad ja kõigile kättesaadavad; tunnistab, et majanduskriis on suurendanud 
survet liikmesriikide ametiasutuste ressurssidele, ja usub, et keskendumine selgete ja 
kergelt ülevõetavate õigusaktide loomisele aitaks seda survet mõningal määral 
leevendada; 

2. rõhutab, et Euroopa Liidu institutsioonid peavad õigusakte välja andes austama 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet;

3. tuletab meelde oma varasemat seisukohta, mille kohaselt mõju hindamise komitee ja 
liikmesriikide parlamendid on korduvalt leidnud, et neid põhimõtteid on komisjoni 
mõjuhinnangutes ebapiisavalt käsitletud; väljendab veelkord pettumust, et selline kriitika 
on kordunud järgneval aastal; 

4. kutsub uuesti läbi vaatama 2003. aasta paremat õigusloomet käsitlevat 
institutsioonidevahelist kokkulepet, võttes arvesse Lissaboni lepinguga kehtestatud uut 
õiguskeskkonda, tugevdama kehtivaid parimaid tavasid ja ajakohastama lepingut vastavalt 
parema õigusloome tegevuskavale; soovitab, et kõik uued lepingud tuleb vastu võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 263 alusel ja need peavad olemuselt olema 
siduvad;

5. on seisukohal, et mitmekesised kavade pealkirjad, mida komisjon kasutab vastuvõetud 
õigusaktide hindamiseks ja halduskoormuse vähendamiseks, on segadust tekitavad ja 
tarbetult keerulised; soovitab ühtse pealkirja „Parem õigusloome“ vastuvõtmist ja kordab 
nõudmist, et selle eest vastutaks üks volinik;

Liikmesriikide parlamentide subsidiaarsuse mehhanism
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6. leiab, et aja ja ressursside surve, millega liikmesriikide parlamendid õigusakti eelnõule 
vastamisel kokku puutuvad, soodustab demokraatia puudumise tajumist ELis; 

7. usub, et kasulik oleks selle mehhanismi tugevdamine, näiteks tugevama „punase kaardi” 
menetluse sisseseadmine; leiab, et tuleks kaaluda, milline on sobiv arv liikmesriikide 
parlamentide vastuseid sellise menetluse käivitamiseks, kas see peaks piirduma ainult 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsusega ning milline peaks olema selle mehhanismi mõju; 
vaatleb seda arutelu kasuliku etapina liikmesriikide parlamentidele antud õiguste arengus, 
ühtlustamaks järelevalve rakendamise stiimulite mõju Euroopa tasandil;

8. leiab, et vahepeal võiks kasutusele võtta mitmeid algatusi, et edendada Euroopa tasandi 
küsimuste hindamist liikmesriikide parlamentides, eelkõige:

- soovitab, et iga Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusakt peaks sisaldama märkust, 
milles on üksikasjalikult ära toodud need liikmesriikide parlamendid, kes on vastanud, ja 
need, kes on tõstatanud subsidiaarsuse probleemi;

- soovitab, et subsidiaarsuse küsimust puudutavate põhjendatud arvamuste kriteeriumite 
jaoks tuleks välja töötada suunised; 

Parem õigusloome

9. usub, et tulemuslik lähenemisviis parema õigusloome küsimustele, nii olemasolevate 
seaduste kui ka tulevaste õigusaktide osas, aitab Euroopa institutsioonidel reageerida 
kriisile; leiab, et Euroopa õigusaktide ja seadusandlike tavade uuendamine on oluline 
vahend Euroopa majanduskasvu ja konkurentsivõime tagamisel;

10. tervitab komisjoni suuremat keskendumist poliitika tsüklitele, võttes ELi õigusaktide 
algatamist, mõjuhindamist, konsulteerimist, jõustumist, rakendamist ja hindamist sidusa 
menetlusena; usub, et põhimõte „kõigepealt mõtle väikestele” peaks selles olema läbiv 
element;

11. tervitab komisjoni teatisi aruka reguleerimise ja ELi õigusloome kvaliteedi kohta ning 
töödokumenti „10 kõige koormavamat õigusakti VKEde jaoks”; leiab, et need 
dokumendid esindavad parema õigusloome tegevuskava arvestatavaid edusamme; 

12. leiab, et kõlavatele lubadustele peaksid nüüd järgnema konkreetsed meetmed; nõuab 
tungivalt, et komisjon esitaks ilma põhjendamatu viivituseta konkreetsed ettepanekud 
üldise ELi regulatiivse koormuse vähendamiseks, sealhulgas:

- võtma meetmeid kogu Euroopa VKEde poolt töödokumendi „10 kõige koormavamat 
õigusakti” konsultatsioonide käigus kindlaks tehtud koormuste vähendamiseks nii kiiresti 
kui võimalik;

- suurendama vajaduse korral erandite või leebema korra kohaldamist uute õigusaktide 
ettepanekutes mikroettevõtjatele ja VKEdele;

- viima lõpule õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) hindamised 
olulistes poliitikavaldkondades enne Euroopa Parlamendi käesoleva ametiaja lõppu; 
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- võtma REFITi kohaselt vastu ettepanekud lihtsustamiseks ja koormuse vähendamiseks 
2013. aasta sügisel, et need oleks võimalik heaks kiita enne Euroopa Parlamendi 
käesoleva ametiaja lõppu;

- koostama aastaaruande, mis keskendub laiemalt parema õigusloome tegevuskavale, 
sisaldades komisjoni algatuste eduaruannet, kaasa arvatud komisjonis eelneva 12 kuu 
jooksul vastu võetud uute ettepanekute ettevõtete netokulu aruanne;

13. tuletab meelde Euroopa Parlamendi seisukohta muude regulatiivse koormuse 
vähendamise ettepanekute kohta, sealhulgas võimalust kaaluda muid võimalusi peale 
reguleerimise, näiteks vabatahtlikke meetmeid; on seisukohal, et komisjon peaks 
põhjalikumalt uurima valge raamatu etapi kehtestamist õigusloome menetlemisel; usub, et 
andes sidusrühmadele võimaluse ettepaneku eelnõu kommenteerimiseks ja lisades 
esialgse mõjuhinnangu, paraneb komisjoni esitatud õigusakti eelnõude kvaliteet, lisamata 
liigset aega kavandatavate õigusaktide ettevalmistamisele;

14. tuletab lisaks meelde Euroopa Parlamendi üleskutset komisjonile esitada ettepanekud 
regulatiivse tasaarvestuse rakendamise kohta, mis nõuaks enne uue õigusaktiga 
kehtestatavate kulude kohaldamist samaväärse kulukokkuhoiu kindlakstegemist; märgib, 
et ELi õigusakt ei tähenda tingimata 28 riikliku seaduse väljapraakimist ELi seaduse 
eelistamise nimel, samuti ei tähenda see seda, et uus ELi seadus vähendaks kohe 
halduskoormust, võrreldes kehtivate riiklike seadustega; nõuab tungivalt, et komisjon 
vaataks seetõttu ettepaneku tõsiselt läbi ja esitaks selle mõjuhinnangu enne Euroopa 
Parlamendi käesoleva ametiaja lõppu 2014. aastal.

Mõju hindamine ja Euroopa lisandväärtus

15. tervitab asjaolu, et komisjoni mõju hindamine üritab hõlmata laialdaselt ja kõikehõlmavalt 
erinevaid võimalikke mõjusid, kuid usub, et süsteemi on võimalik mitmel viisil veelgi 
tugevdada; sellega seoses tunneb heameelt komisjoni otsusese üle mõju hindamise 
suunised 2014. aasta juuniks ajakohastada, konsolideerida ja vaadata läbi ning jätab 
endale õiguse esitada lähikuudel üksikasjalik omapoolne panus nende suuniste võimalike 
parandustega; 

16. usub, et komisjoni avaldatud mõju hindamise ja volinike kolleegiumi poolt vastu võetud 
õigusakti ettepanekute sisu vahel peab olema täielik järjepidevus; nõuab, et 
mõjuhinnanguid ettepanekute kohta, mida volinike kolleegium on muutnud, tuleb koheselt 
uuendada, et neis kajastuksid volinike tehtud muudatused; 

17. kutsub komisjoni üles tugevdama mõju hindamise komitee rolli ja iseseisvust, eriti 
õigusaktide ettepanekute finaliseerimisel ja esitamisega, kui need on mõju hindamise 
komitee pooldava arvamusega heaks kiidetud;

18. usub, et praegune vastutusest loobumine, mille kohaselt komisjoni mõju hindamisega 
„võtavad kohustusi üksnes selle koostamisega seotud komisjoni talitused ning see ei 
mõjuta komisjoni tehtava otsuse lõplikku vormi”, rõhutab praeguse süsteemi olulist 
nõrkust; 

19. tervitab mõju hindamise ja Euroopa lisandväärtuse direktoraadi loomist kui positiivset 
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arengut Euroopa Parlamendis; usub, et süsteemne lähenemisviis mõjuhinnangute arvesse 
võtmisel tuleks vastu võtta kogu parlamendis; tervitab komisjoni ettepanekutega 
kaasnevaid mõju hindamise direktoraadi koostatud mõjuhinnangute lühikokkuvõtteid ning 
on seisukohal, et nendel peaks oluline koht parlamendikomisjonide aruteludes õigusloome 
ettepanekute üle; soovitab komisjonide esimeeste konverentsil kaaluda, kuidas neid 
soovitusi paremini rakendada; 

20. tuletab meelde parlamendi ja nõukogu 2005. aastal mõju hindamiste 
institutsioonidevahelises ühtses lähenemisviisis võetud kohustust teostada 
mõjuhinnanguid enne sisuliste muudatusettepanekute vastuvõtmist, ja palub 
parlamendikomisjonidel kasutada mõju hindamise üksust selle kohustuse rakendamisel; 

21. tuletab meelde 2003. aastal sõlmitud paremat õigusloomet käsitlevat 
institutsioonidevahelist kokkulepet ning ergutab nõukogu vastavalt 2003. aasta 
kokkuleppega võetud kohustustele looma mehhanismi, mis võimaldaks nõukogul viia 
mõjuhinnangud läbi ilma põhjendamatute viivitusteta;

22. nõuab, et komisjon kaaluks tõsiselt hinnanguid Euroopa lisandväärtusele, mis lisatakse
seadusandlikele algatusraportitele, tuues üksikasjalikult välja põhjused, miks ta ei võta 
vastu Euroopa Parlamendi esitatud väiteid või ei kaalu nende asjakohasust;

o

o     o

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Raportöör tervitab kolme komisjoni teatist, mis käsitlevad paremat õigusloomet, ELi 
regulatiivset kvaliteeti ja VKEde arukat reguleerimist ning millele vastuseks on käesolev 
raport koostatud. Tuleb siiski rõhutada, et komisjoni poolt kasutatavad väga mitmekesised 
kavade pealkirjad vastuvõetud õigusaktide hindamisel ja halduskoormuse vähendamisel on 
segadust tekitavad ja põhjendamatult keerulised ning seetõttu on parema õigusloome 
tegevuskava jaoks vaja ühtset pealkirja.

Kuigi edusamme on näha mitmes ELi ja liikmesriikide parema õigusloome, regulatiivse ja 
halduskoormuse valdkonnas, tuleb teha veel palju tööd ning lõppkokkuvõttes uuesti läbi 
vaadata paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevahelise kokkuleppe (IIA) mitte ainult 
selleks, et võtta arvesse Lissaboni lepinguga loodud uut õiguskeskkonda, vaid ka selleks, et 
tugevdada praeguseid parimaid tavasid ja ajakohastada kokkulepet parema õigusloome 
tegevuskavaga. Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 295, mis on Lissaboni 
lepinguga kasutusele võetud uus õiguslik alus institutsioonidevahelistele kokkulepetele, peaks 
selline kokkulepe olema oma olemuselt siduv.

Liikmesriikide parlamentide subsidiaarsuse mehhanism

Liikmesriikide parlamentidele antud õiguste arendamiseks on vajalik laiem arutelu, et 
ühtlustada järelevalve rakendamise stiimulite mõju Euroopa tasandil, võttes arvesse, et aja ja 
ressursside surve, millega liikmesriikide parlamendid kokku puutuvad õigusakti eelnõule 
vastamisel, süvendab demokraatia defitsiiti ELis.

Kuigi selline arutelu oleks osa jätkuvast üldisest arutelust Euroopa integreerimise projekti 
järgmiste etappide üle, oleks mitmeid praktilisi täiendusi liikmesriikide parlamentide 
järelevalve menetlusele võimalik teha juba nüüd, näiteks teabe levitamisel, suuniste andmisel 
ja kriteeriumide koostamisel põhjendatud arvamuste jaoks.

Parem õigusloome

Keskendumine poliitika tsüklile, kus ELi õigusaktide algatamist, nende mõju hindamist, 
nende üle konsulteerimist, nende jõustumist, rakendamist ja hindamist vaadeldakse sidusa 
menetlusena, on tervitatav viis Euroopa majanduskasvu ja konkurentsivõime eesmärgi 
edendamisel.

Seetõttu on ELi regulatiivne kvaliteet ja „10 kõige koormavamat õigusakti VKEde jaoks” 
arvestatavad, ehkki retoorilised edusammud parema õigusloome tegevuskava elluviimisel 
ning nendes kajastuvad paljud Euroopa Parlamendi poolt varem esitatud soovitused. Seetõttu 
ootab parlament, et õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm (REFIT), mis võiks 
parema õigusloome tegevuskava raames olla palju selgemalt nimetatud, viiks konkreetsete 
meetmeteni ja koormuse vähenemiseni.
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Mõju hindamine ja Euroopa lisandväärtus

Oodates komisjoni mõju hindamise suuniste konsolideerimist ja läbivaatamist 2014. aasta 
juuniks, jätab peaks parlament jätma endale õiguse esitada lähikuudel üksikasjalik kaastöö 
nende suuniste võimalike parandustega. Sellega seoses peaks parlament kasutama 2011. aasta 
Niebleri raportit sõltumatu mõjuhinnangu tagamise kohta, hiljuti parlamendis loodud 
mõjuhinnangute ja Euroopa lisandväärtuse teenistuse tööd ning kutsuma nõukogu üles 
järgima selles osas Euroopa Parlamendi eeskuju.


