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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n sääntelyn tilasta ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista – 19. kertomus, 
”Parempi säädöskäytäntö vuonna 2011”
(2013/2077(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon toimielinten välisen sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä1,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston toimivaltaisten yksiköiden 
22. heinäkuuta 2011 sopimat käytännön järjestelyt SEUT-sopimuksen 294 artiklan 
4 kohdan täytäntöönpanosta päästäessä sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä,

– ottaa huomioon 13. syyskuuta 2012 antamansa päätöslauselman toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden soveltamista EU:n säädöskäytäntöön koskevasta 
18. vuosikertomuksesta (2010)2, 

– ottaa huomioon 14. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman paremmasta 
säädöskäytännöstä, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista sekä järkevästä sääntelystä3,

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman riippumattoman 
vaikutustenarvioinnin takaamisesta4,

– ottaa huomioon komission kertomuksen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista 
(19. kertomus, ”Parempi säädöskäytäntö vuonna 2011”) (COM(2012)0373),

– ottaa huomioon komission tiedonannon EU:n sääntelyn tilasta (COM(2012)0422),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Järkevä sääntely – Pienten ja keskisuurten 
yritysten tarpeet” (COM(2013)0122),

– ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan pk-yritysten järkevää sääntelyä 
koskevasta seurannasta ja kuulemisesta (SWD(2013)0060),

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

– ottaa huomioon 30. toukokuuta 2013 annetut neuvoston päätelmät järkevästä sääntelystä,

– ottaa huomioon hallinnolliseen rasitukseen liittyviä kysymyksiä käsittelevän 
riippumattomien sidosryhmien korkean tason ryhmän 15. marraskuuta 2011 antaman 
raportin ”Europe can do better: Report on the best practices in the Member States to 
implement EU legislation in the least burdensome way”,

                                               
1 EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0340.
3 EUVL C 51 E, 22.2.2013, s. 87.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0259.



PE514.600v01-00 4/9 PR\940476FI.doc

FI

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

A. katsoo, että järkevää sääntelyä koskevalla toimintaohjelmalla pyritään lujittamaan 
parempaa säädöskäytäntöä koskevia toimia, yksinkertaistamaan EU:n lainsäädäntöä ja 
vähentämään hallinnollista ja sääntelyrasitusta sekä tavoitellaan hyvää hallintotapaa, joka 
pohjautuu tietoon perustuvaan poliittiseen päätöksentekoon, jossa vaikutustenarvioinnit ja 
jälkitarkastukset ovat keskeisessä asemassa;

B. katsoo, että vuonna 2003 tehty toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä 
soveltuu huonosti nykyiseen Lissabonin sopimuksen luomaan lainsäädäntöympäristöön 
varsinkin, kun otetaan huomioon EU:n toimielinten epäyhtenäinen lähestymistapa 
selittäviä asiakirjoja koskevien yhteisten poliittisten julistusten hyväksymisessä ja 
sihteeristötasolla toteutettavat käytännön järjestelyt SEUT-sopimuksen 294 artiklan 
täytäntöönpanossa;

Yleistä

1. korostaa, että EU:n tasolla ehdotetun ja hyväksytyn lainsäädännön tulisi olla 
yksinkertaista, helppotajuista ja kaikkien saatavilla; toteaa, että talouskriisi rasittaa yhä 
enemmän kansallisten viranomaisten voimavaroja, ja uskoo, että sitoutumalla selkeän ja 
helposti täytäntöön pantavan lainsäädännön laatimiseen rasitusta voitaisiin lieventää;

2. korostaa, että EU:n toimielinten on lakeja säätäessään noudatettava toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita;

3. palauttaa mieliin, että vaikutustenarviointilautakunta ja kansalliset parlamentit ovat usein 
todenneet, että kyseisiä periaatteita on käsitelty puutteellisesti komission 
vaikutustenarvioinneissa; ilmaisee jälleen kerran pettymyksensä siihen, että tämä on 
jatkunut taas vuoden ajan;

4. toistaa pyyntönsä siitä, että vuonna 2003 tehdystä, parempaa lainsäädäntöä koskevasta 
toimielinten välisestä sopimuksesta neuvoteltaisiin uudelleen, jotta voitaisiin ottaa 
huomioon Lissabonin sopimuksella luotu uusi lainsäädäntöympäristö, vakiinnuttaa 
nykyiset parhaat käytännöt ja saattaa sopimus ajan tasalle parempaa säädöskäytäntöä 
koskevan toimintaohjelman mukaisesti; suosittelee, että mahdollinen uusi sopimus 
hyväksytään SEUT-sopimuksen 295 artiklan perusteella ja että se olisi sitova;

5. katsoo, että komissiossa lainsäädännön arvioimiseen ja rasituksen vähentämiseen 
käytettävien menettelyjen useat eri nimet aiheuttavat sekaannusta ja ovat tarpeettoman 
monimutkaisia; suosittelee, että ”parempi säädöskäytäntö” -otsikkoon hyväksytään yksi 
ainoa nimi, ja toistaa pyyntönsä siitä, että tiedotteesta vastaisi yksi komission jäsen;

Toissijaisuusmekanismi kansallisille parlamenteille

6. katsoo, että lainsäädäntöluonnoksiin reagoitaessa kansallisten parlamenttien aikaan ja 
voimavaroihin kohdistuva paine edistää EU:ssa miellettyä demokratiavajetta; 
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7. uskoo, että mekanismin vahvistamistoimet olisivat tervetulleita, esimerkiksi vahvempi 
”punainen kortti” -menettely; ehdottaa harkittavan, kuinka monta kansallisten 
parlamenttien vastausta tarvittaisiin menettelyn käynnistämiseksi, rajoittuisiko menettely 
pelkästään toissijaisuus- tai suhteellisuussyihin ja mikä vaikutus sillä olisi; katsoo, että 
tällainen keskustelu on hyödyllinen vaihe kansallisille parlamenteille annettujen 
valtuuksien kehityksessä, sillä näin luodaan kannustimet valvonnalle, jolla on vaikutuksia 
EU:n tasolla;

8. katsoo, että sillä välin voitaisiin tehdä useita aloitteita EU:ta koskevien asioiden 
arvioimisen parantamiseksi kansallisissa parlamenteissa; erityisesti

– ehdottaa, että kaikissa virallisessa lehdessä julkaistuissa säädöksissä mainittaisiin, 
mitkä kansalliset parlamentit ovat reagoineet siihen ja mitkä ovat esittäneet epäilyjä 
toissijaisuusperiaatteen toteutumisesta;

– ehdottaa, että laaditaan suuntaviivat, joissa annettaisiin perusteet 
toissijaisuuskysymyksiä koskeville perustelluille lausunnoille; 

Parempi säädöskäytäntö

9. uskoo, että tehokas lähestymistapa parempaan säädöskäytäntöön liittyviin haasteisiin, sekä 
voimassa olevien lakien että tulevan lainsäädännön kannalta, auttaa EU:n toimielimiä 
reagoimaan kriisiin; katsoo, että EU:n lainsäädännön ja lainsäädäntömenettelyjen 
uudistamisella voitaisiin lisätä kasvua ja kilpailukykyä EU:ssa;

10. panee tyytyväisenä merkille, että komissio painottaa entistä enemmän toimintapoliittista 
sykliä, jossa EU:n lainsäädännön ehdotus-, vaikutustenarviointi-, kuulemis-, säätämis-, 
täytäntöönpano- ja arviointivaiheet nähdään osana yhtenäistä prosessia; uskoo, että tässä 
yhteydessä pienet ensin -periaatteen olisi oltava avaintekijä;

11. panee tyytyväisenä merkille komission tiedonannot järkevästä sääntelystä ja EU:n 
sääntelyn tilasta sekä komission yksiköiden valmisteluasiakirjan kymmenen pk-yrityksille 
eniten rasitusta aiheuttavan säädöksen määrittämisestä; katsoo, että kyseiset asiakirjat 
osoittavat vakuuttavaa edistymistä parempaa säädöskäytäntöä koskevassa 
toimintaohjelmassa ja ilmentävät useita parlamentin aiemmista pyynnöistä; 

12. katsoo, että tätä retorista edistymistä olisi nyt lujitettava konkreettisilla toimilla; kehottaa 
komissiota siksi tekemään konkreettisia ehdotuksia EU:n sääntelyrasituksen 
vähentämiseksi viiveettä, ja erityisesti

– ryhtymään toimiin eniten rasituksia aiheuttavia säädöksiä koskevassa eurooppalaisten 
pk-yritysten kuulemisessa määritetyn rasituksen vähentämiseksi mahdollisimman pian

– lisäämään tarpeen mukaan mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä koskevia poikkeuksia tai 
kevyempiä järjestelyjä uutta lainsäädäntöä ehdotettaessa

– saattamaan päätökseen sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman 
(REFIT) tärkeimmillä politiikan aloilla ennen nykyisen vaalikauden päättymistä
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– tekemään yksinkertaistamista ja rasituksen vähentämistä koskevia ehdotuksia REFIT-
ohjelmassa syksyn 2013 aikana, jotta ne voidaan hyväksyä ennen nykyisen 
vaalikauden päättymistä

– valmistelemaan vuosikertomuksen, jossa keskitytään laajempaan parempaa 
säädöskäytäntöä koskevaan toimintaohjelmaan ja joka sisältää lausunnon komission 
valmistelemien aloitteiden edistymisestä, mukaan lukien lausunto komission 
edeltävien 12 kuukauden aikana tekemien uusien ehdotusten yrityksille aiheuttamista 
nettokustannuksista;

13. palauttaa mieliin parlamentin kannan muihin sääntelyrasituksen vähentämistä koskeviin 
ehdotuksiin, mukaan lukien muiden vaihtoehtojen kuin sääntelyn tarkastelu, esimerkiksi 
vapaaehtoiset toimenpiteet; katsoo, että komission tulisi edelleen tarkastella 
mahdollisuutta taustaselvitysvaiheen käyttöönottoon lainsäädäntömenettelyssä; uskoo, että 
kun sidosryhmille tarjotaan mahdollisuus kommentoida ehdotusluonnoksia ja niiden 
liitteenä olevia vaikutustenarviointeja, komission lainsäädäntöluonnosten laatu paranisi 
ilman, että tulevien lakien valmistumisaika pitenisi kohtuuttomasti;

14. palauttaa mieliin parlamentin pyynnön komissiolle ehdotusten tekemisestä sellaisen 
sääntelyä koskevan hyvitysjärjestelmän täytäntöönpanosta, joka edellyttää, että ennen 
kuin annetaan uutta lainsäädäntöä, josta aiheutuu kuluja, on määriteltävä vastaavia 
kuluvähennyksiä; huomauttaa, että EU:n lainsäädäntö ei välttämättä tarkoita sitä, että 
28 kansallista säädöstä romutetaan yhden EU:n säädöksen vuoksi tai että uudesta EU:n 
säädöksestä aiheutuisi vähemmän rasitusta kuin vastaavista kansallisista säädöksistä; 
kehottaa komissiota siksi tarkastelemaan huolellisesti tätä ehdotusta ja esittelemään 
arvioinnin sen vaikutuksista ennen nykyisen vaalikauden päättymistä vuonna 2014;

Vaikutustenarvioinnit ja Euroopan tason lisäarvo

15. panee tyytyväisenä merkille, että komission vaikutustenarvioinneissa pyritään kattamaan 
laaja ja kattava määrä mahdollisia vaikutuksia, mutta uskoo, että järjestelmää voitaisiin 
silti parantaa monin tavoin; suhtautuu siksi myönteisesti komission päätökseen päivittää, 
lujittaa ja tarkistaa vaikutusten arviointia koskevia suuntaviivojaan kesäkuuhun 2014 
mennessä ja varaa itselleen oikeuden ehdottaa parannuksia suuntaviivoihin tulevien 
kuukausien aikana;

16. uskoo, että komission julkaiseman vaikutustenarvioinnin ja komission kollegion antaman 
lainsäädäntöehdotuksen sisällön välillä on vallittava täydellinen yhdenmukaisuus; pyytää, 
että kaikki kollegion muuttamia ehdotuksia koskevat vaikutustenarvioinnit päivitetään 
automaattisesti komission jäsenten tekemiä muutoksia vastaavasti;

17. kehottaa komissiota vahvistamaan vaikutustenarviointilautakunnan asemaa ja 
riippumattomuutta ja erityisesti viimeistelemään ja esittämään vain sellaisia 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka ovat saaneet vaikutustenarviointilautakunnan myönteisen 
lausunnon;

18. uskoo, että käytössä oleva vastuuvapauslauseke, jonka mukaan komission 
vaikutustenarviointi ”sitoo vain sen valmisteluun osallistuneita komission yksiköitä eikä 



PR\940476FI.doc 7/9 PE514.600v01-00

FI

vaikuta komission mahdollisesti tekemien päätösten lopulliseen muotoon”, korostaa 
merkittävää heikkoutta nykyisessä järjestelmässä;

19. panee tyytyväisenä merkille vaikutustenarvioinnin ja Euroopan tason lisäarvon osaston 
myönteisen kehityksen parlamentissa; uskoo, että parlamentin tulisi hyväksyä 
systemaattinen lähestymistapa vaikutustenarviointien tarkasteluun; panee tyytyväisenä 
merkille, että vaikutustenarvioinnin osasto valmistelee lyhyitä tiivistelmiä komission 
ehdotusten liitteenä olevista vaikutustenarvioinneista, ja katsoo että niiden olisi oltava 
olennaisessa asemassa tarkasteltaessa lainsäädäntöehdotuksia valiokunnissa; pyytää 
valiokuntien puheenjohtajakokousta harkitsemaan, miten tämä suositus voitaisiin 
parhaiten pannan täytäntöön; 

20. palauttaa mieliin, että parlamentti ja neuvosto sitoutuivat vuonna 2005 hyväksytyssä 
vaikutustenarviointia koskevassa toimielinten yhteisessä lähestymistavassa suorittamaan 
vaikutustenarvioinnin ennen asiasisältöä koskevien muutosten hyväksymistä, ja kehottaa 
valiokuntia hyödyntämään vaikutustenarvioinnin yksikköä tämän sitoumuksen 
täyttämisessä;

21. palauttaa mieliin vuonna 2003 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen paremmasta 
lainsäädännöstä ja kannustaa neuvostoa saattamaan viipymättä päätökseen toimet oman 
vaikutustenarviointimekanisminsa käyttöön ottamiseksi ja asiasisältöä koskevien 
muutostensa arvioimiseksi vuoden 2003 sopimuksessa vahvistettujen velvoitteiden 
mukaisesti;

22. vaatii komissiota tarkastelemaan huolella valiokunta-aloitteisten lainsäädäntömietintöjen 
liitteenä olevia Euroopan tason lisäarvoa koskevia arviointeja ja erittelemään, miksi se ei 
hyväksy tai pidä merkityksellisenä mitään parlamentin esittämistä perusteluista;

o

o     o

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT

Esittelijä kannattaa parempaa säädöskäytäntöä, EU:n sääntelyn tilaa ja järkevää sääntelyä 
koskevia kolmea komission tiedonantoa, joihin tässä mietinnössä vastataan. On kuitenkin 
syytä korostaa, että näiden komissiossa lainsäädännön arvioimiseen ja rasituksen 
vähentämiseen käytettävien menettelyjen eri nimet aiheuttavat sekaannusta ja ovat 
tarpeettoman monimutkaisia ja että parempaa säädöskäytäntöä koskevalle toimintaohjelmalle 
tarvitaan siksi yksi ainoa nimi.

Vaikka paremmassa säädöskäytännössä on tapahtunut edistystä jo useilla osa-alueilla ja 
hallinnollista ja sääntelyrasitusta on vähennetty EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa, tehtävää on 
vielä paljon. Tärkein tehtävä on neuvotella uudelleen vuonna 2003 tehdystä parempaa 
lainsäädäntöä koskevasta toimielinten välisestä sopimuksesta, jotta Lissabonin sopimuksella 
luotu uusi lainsäädäntöympäristö voitaisiin ottaa huomioon, nykyiset parhaat käytännöt 
voitaisiin vakiinnuttaa ja sopimus voitaisiin saattaa ajan tasalle parempaa säädöskäytäntöä 
koskevalla toimintaohjelmalla. Sopimuksen tulisi olla sitova SEUT-sopimuksen 295 artiklan 
mukaisesti. Artikla muodostaa uuden oikeusperustan Lissabonin sopimuksen puitteissa 
tehdyille toimielinten välisille sopimuksille.

Toissijaisuusmekanismi kansallisille parlamenteille

Tarvitaan laajempaa keskustelua kansallisille parlamenteille annettujen valtuuksien 
kehityksestä, sillä näin luodaan kannustimet valvonnalle, jolla on vaikutuksia EU:n tasolla, 
ottaen huomioon, että lainsäädäntöluonnoksiin reagoitaessa kansallisten parlamenttien aikaan 
ja voimavaroihin kohdistuva paine edistää demokratiavajetta EU:ssa.

Tällainen keskustelu olisi osa Euroopan yhdentymishankkeen seuraavia vaiheita koskevaa 
yleistä keskustelua. Kansallisten parlamenttien valvontamenettelyjä voitaisiin kuitenkin 
parantaa jo nyt, esimerkiksi tiedon levittämisen, suuntaviivojen antamisen ja perusteltuja 
lausuntoja koskevien perusteiden laatimisen osalta.

Säädöskäytännön parantaminen

Lisää painoarvoa saanut toimintapoliittinen sykli, jossa EU:n lainsäädännön ehdotus-, 
vaikutustenarviointi-, kuulemis-, säätämis-, täytäntöönpano- ja arviointivaiheet nähdään osana 
yhtenäistä prosessia, tulisi ottaa vastaan hyödyllisenä välineenä, jolla edistetään Euroopan 
kasvun ja kilpailukyvyn lisäämistavoitetta.

Tässä suhteessa ”EU:n sääntelyn tila” ja ”Kymmenen pk-yrityksille eniten rasitusta 
aiheuttavan säädöksen määrittäminen” osoittavat vakuuttavaa, joskin retorista, edistymistä 
parempaa säädöskäytäntöä koskevassa toimintaohjelmassa ja ilmentävät useita parlamentin 
aiemmista pyynnöistä. Siksi parlamentti odottaa, että sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta 
koskeva ohjelma, jolle tosin voitaisiin antaa hieman kätevämpi nimi parempaa 
säädöskäytäntöä koskevan toimintaohjelman puitteissa, johtaa konkreettisempiin toimiin ja 
rasitusten vähentämiseen.
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Vaikutustenarvioinnit ja Euroopan tason lisäarvo

Odoteltaessa komission vaikutustenarviointia koskevien suuntaviivojen lujittamista ja 
tarkistamista kesäkuuhun 2014 mennessä parlamentin tulisi varata itselleen oikeus ehdottaa 
niihin parannuksia tulevien kuukausien aikana. Samalla parlamentin tulisi tehdä yhteenveto 
vuonna 2011 laaditusta, riippumattoman vaikutustenarvioinnin takaamista koskevasta 
Nieblerin mietinnöstä ja hiljattain perustetun vaikutustenarvioinnin ja Euroopan tason 
lisäarvon osaston toiminnasta sekä kehottaa neuvostoa seuraamaan asiassa parlamentin 
esimerkkiä.


