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Käesoleva dokumendi eesmärk
Lissaboni leping jõustub 1. detsembril 2009.

Uusi sätteid kohaldatakse nii horisontaalselt kõigis poliitikavaldkondades kui ka 
valdkondlikult, mis viitab ühtekuuluvuspoliitikale.

Uued eeskirjad tähendavad seda, et olulisel määral kajastatakse viisi, kuidas jätkatakse praegu 
arutusel oleva üldmääruse muutmise ettepanekuga, ja et luuakse täielik selgus seoses 
võimaluste ja piirangutega, mis iseloomustavad kõnealuse ettepanekuga järgmiste kuude 
jooksul tehtavat tööd.

Raportöör on seetõttu seisukohal, et läbipaistvuse ja selguse huvides on kasulik tutvustada 
parlamendikomisjonile kõnealuse ettepanekuga seotud hetkeolukorda ja viimaseid arenguid.

Taustteave
Pärast Lissaboni lepingu jõustumist on üldmääruse vastuvõtmise ja muudatuste tegemise 
õiguslik alus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 177 (endine Euroopa Liidu lepingu 
artikkel 161) ning nõusolekumenetluse asemel kohaldatakse seadusandlikku tavamenetlust. 
See muudatus toob endaga kaasa mõned väga konkreetsed ja otsesed tagajärjed seoses 
vajalike menetlusetappidega, samuti parlamendi uued volitused kõnealuses valdkonnas. 
Euroopa Parlamendi positsioon läbirääkimistel kõnealuse ettepaneku üle muutub oluliselt, 
arvestades nõukoguga võrdse positsiooni omandamist, ning annab parlamendile õiguse soovi 
korral muuta komisjoni ettepanekut. 

Raportöör on seisukohal, et vastavalt uutele sätetele võib parlament etendada ja peab 
etendama suuremat rolli, mida on varem korduvalt soovitudki, kuid mida on takistanud 
õiguslikust raamistikust tulenevad piirangud. 

Lahtised küsimused ...
Viimastel kuudel on kõnealune ettepanek olnud parlamendikomisjoni päevakorras juba 
kolmel korral, hoolimata sellest, et nõukogu ei ole poliitilise kokkuleppe puudumise tõttu 
parlamendi poole pöördunud. 

Seda tehti parima sooviga aidata kaasa arutelule ja selleks, et olla valmis tegutsema, kui 
alustatakse ametlikku konsulteerimist parlamendiga.

1. detsembriga kaasneb ettepaneku automaatne üleminek kaasotsustamismenetlusse.
Sellest tuleneb teatav õigusalane ja praktiline ebakindlus, mis tuleb kiiresti kõrvaldada, et 
tööga edasi minna,. 
1. Esiteks tuleb selgeks teha, millal konsulteeritakse parlamendiga ametlikult kõnealuse 

ettepaneku suhtes. Komisjon teatas, et ta kavatseb esitada nn raamteatise, mis sisaldab 
kõigi menetluses olevate ettepanekute loetelu, mida mõjutavad uued sätted ja 
heakskiitmise menetluse muutmine. Seni ei saa parlamendikomisjon alustada ametlikult 
mitte ühegi tööga.

2. Teiseks ei ole selge, milline ettepanek tegelikult edastatakse ja seega milline ettepanek on 
edaspidi aluseks parlamendikomisjoni tööle: kas algtekst, mille komisjon kiitis heaks 22. 
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juulil 2009, või uus ettepanek, milles võetakse arvesse kompromisskokkulepet, milleni 
alaliste esindajate komitees jõuti 20. novembril.

3. Peale selle on uues lepingus sätestatud, et üheaegselt nõukogu ja parlamendiga saadetakse 
ettepanek 27 liikmesriigi parlamendile, kellel on kaheksa nädalat aega esitada arvamus 
selle kohta, kas ettepanek on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Selles etapis lähevad 
komisjoni ja parlamendi tõlgendused lahku selles suhtes, kas niisugune edastamine on 
menetluses olevate ettepanekute puhul vajalik. Ehkki liikmesriikide parlamentide 
arvamused ei ole siduvad, ei saa nimetatud aja jooksul ametlikku kokkulepet heaks kiita ei 
nõukogu ega parlament. Seetõttu on äärmiselt oluline jõuda kõnealuses küsimuses ühisele 
seisukohale, selleks et vältida hilisemas etapis hagide esitamist menetluse legitiimsuse 
kohta.

4. Peale selle on tööhõive- ja sotsiaalkomisjon tõstatanud kõnealuse dokumendiga seoses 
pädevuste konflikti küsimuse ning komisjonide esimeeste konverentsile on esitatud palve 
seostada kõnealust dokumenti täielikult tööhõive- ja sotsiaalkomisjoniga või alternatiivina 
kohaldada menetlust kodukorra artikli 50 kohaselt (menetlus kaasatud komisjonide 
osalusel).

… ja edasised meetmed
Kui kõik need punktid on selgeks räägitud ja parlamendiga on nõuetekohaselt 
konsulteeritud, algab töö dokumendi sisuga. Selle eeltingimuseks on siiski resolutsioon 
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning regionaalarengukomisjoni pädevuste konflikti kohta.

Raporti projekti tutvustamine jaanuaris toimuval regionaalarengukomisjoni koosolekul 
sõltub seetõttu peamiselt komisjonide esimeeste konverentsi teemakohasest otsusest.

Juhul kui ebakindlus jääb püsima, esitab raportöör jaanuaris teise töödokumendi, milles ta 
analüüsib üksikasjalikult ettepaneku sisu, mis on selleks ajaks loodetavasti selge.


