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 ET 

ETTEPANEKUD 

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutavatel õigus- ja põhiseaduskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. peab kahetsusväärseks, et kõiki seadusandlike ettepanekute tõlkeid ei tehta kättesaadavaks 

ühel ajal, mis põhjustab õigusloomeprotsessis viivitusi; 

2. on veendunud, et nõukogu eesistujariigid peaksid edastama Euroopa Parlamendile 

nõukogus käivate läbirääkimiste kohta üksikasjalikumat teavet, et parlamendil oleks 

kergem mõista liikmesriikide seisukohti ja nende probleemide laadi ning soodustada 

kolmepoolsete läbirääkimiste edukat ja õigeaegset lõpuleviimist; tuletab meelde, et 

institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkulepe punkti 34 kohaselt lepivad 

kaasseadusandjad kokku selles, et tähtis on säilitada tihedad kontaktid juba enne 

institutsioonidevahelisi läbirääkimisi, et jõuda oma vastavate seisukohtade osas paremale 

vastastikusele arusaamisele, ning selleks hõlbustavad nad seadusandliku menetluse 

kontekstis vastastikust seisukohtade ja teabe vahetamist, sealhulgas kutsudes 

mitteametlikele seisukohtade vahetamistele regulaarselt osalema ka teiste institutsioonide 

esindajaid; juhib tähelepanu, et institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkulepe 

seda punkti ei ole piisavalt rakendatud ja teabe jagamine toimub endiselt asümmeetriliselt, 

sest parlamendikomisjonide koosolekud on avalikud, kuid nõukogu töörühmade omad 

mitte; peab kahetsusväärseks eurorühma koosolekute jätkuvat läbipaistmatust ja rõhutab, 

et on vaja, et parlamendil ja selle liikmetel oleks enne otsuste tegemist juurdepääs riigiga 

seotud programmidokumentidele, nagu ka eurorühmale pärast koosolekut esitatavatele 

teatistele, sealhulgas selle protokollidele; arvab, et parlamendi esindajate osalemine 

nõukogu töörühmade koosolekutel teeks vastastikuse mõistmise lihtsamaks, nii nagu seda 

lihtsustab osalemine ekspertrühmade koosolekutel; 

3. tuletab meelde, et institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkulepe punktis 32 on 

sätestatud, et komisjonil on vahendajaroll ja ta peab kohtlema mõlemat seadusandjat 

võrdselt, austades täielikult aluslepingutega institutsioonidele antud ülesandeid; palub 

seepärast komisjonil teha mõlemale seadusandjale ja võimaluse korral avalikkusele ühel ja 

samal ajal kättesaadavaks kõik seadusandlike ettepanekutega seotud asjaomased 

dokumendid, sh mitteametlikud dokumendid; 

4. rõhutab, et uute seadusandlike ettepanekute mõjuhinnangutes tuleks võtta nõuetekohaselt 

arvesse kodanike põhiõigusi, sotsiaalse kaasatuse kõrget taset, Euroopa mõõtme 

puudumist ja tõhusat keskkonnakaitset ning nende puhul peaks püüdma täielikult kaasata 

avalikkust ja kodanikuühiskonna organisatsioone, pidades silmas eesmärki tagada 

otsustusprotsessi täielik läbipaistvus ja sotsiaalse õigluse kõrgeim tase; 

5. rõhutab vajadust parandada mitteametlikku koostööd delegeeritud õigusaktide ja 

rakendusaktide ettevalmistusetapis; hoiatab, et delegeeritud õigusakte ja rakendusakte 

välja töötades ei tohi silmist kaotada kaasseadusandjate kavatsust, mida on väljendatud 

seadusandlikus aktis ja mis on selle eesmärgi osa; rõhutab, kui tähtis on peatselt toimima 

hakkav delegeeritud õigusaktide register; palub, et komisjon teavitaks kaasseadusandjaid 

üheaegselt kõikidest vastuvõetud rakenduseelnõudest, sealhulgas rakendusaktidest ja 

rakenduslikest tehnilistest standarditest; 
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6. peab kahetsusväärseks asjaolu, et paljudel juhtudel on komisjon seisukohal, et kolme 

finantsteenuste asutuse (ESAME, EBA ja EIOPA) esildatud teise tasandi meetmed on 

kinnitatud muudatusteta, mis vähendab parlamendile kontrollimiseks antud aega, kui sisse 

on viidud oluline või märkimisväärne hulk muudatusi; 

7. teeb ettepaneku, et nõukogu võiks kohtuda parlamendiga nõuandemenetluse käigus 

vähemalt korra, et võimaldada parlamendil esitada heakskiidetud muudatused ja neid 

selgitada ning nõukogul võtta nende suhtes vastu oma seisukoht; igal juhul soovitab 

nõukogul anda kirjaliku vastuse;  

8. teeb ettepaneku, et parlament teostaks kvantitatiivse uuringu nõuandemenetluse tõhususe 

kohta; 

9. nõuab tungivalt, et komisjon peaks kinni Euroopa järelevalveasutuste määruses 

kehtestatud tähtaegadest tehniliste standardite eelnõude heakskiitmiseks, muutmiseks või 

mitte heakskiitmiseks, ning kui ta erandkorras ei suuda neist tähtaegadest kinni pidada, 

teavitaks ta vähemalt sellest varakult ametlikult kaasseadusandjaid ning esitaks 

põhjendused; rõhutab asjaolu, et komisjon jättis selle hiljuti mitmel juhul tegemata; 

tuletab komisjonile meelde, et menetlused, mille abil parlament kinnitab, et tal ei ole 

õigusakti suhtes vastuväiteid, ei ole mõeldud komisjonipoolsete viivituste hüvitamiseks, 

ning et need menetlused mõjutavad märkimisväärselt aega, mis on parlamendile antud 

oma kontrolliõiguse kasutamiseks; 

10. nõuab tungivalt, et komisjon peaks kinni rakendamisaruannetele ning direktiivide ja 

määruste läbivaatamisele seatud kohustuslikest tähtaegadest; 

11. nõuab parlamendi rolli tugevdamist Euroopa poolaastas institutsioonidevahelist 

kokkuleppe abil; 

12. kutsub Euroopa esindajaid üles pöörama erilist tähelepanu rahvusvaheliste 

standardite/nõuete ja vastuvõetud ELi õigusaktide vahelisele järjepidevusele; 

13. kutsub komisjoni üles avaldama dokumente, mis annaksid ülevaate tema seisukohtadest 

rahvusvahelistes organisatsioonides, kes kehtestavad norme finants-, rahandus- ja 

reguleerimise valdkondades, eelkõige Baseli pangajärelevalve komitees; nõuab Euroopa 

Parlamendi täielikku teavitamist kõigis rahvusvaheliste standardite etappides, millel võiks 

olla mõju ELi õigusele; 

14. nõuab, et seataks sisse ja muudetaks ametlikuks finantsdialoog, et panna paika suunised 

enne tähtsaid rahvusvahelisi läbirääkimisi ELi seisukohtade vastuvõtmiseks ja nende 

vahel sidususe tagamiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi vastuvõetud resolutsiooniga 

ELi rolli kohta rahvusvaheliste finants-, rahandus- ja reguleerivate asutuste ja organite 

raamistikus1; rõhutab, et neid seisukohti tuleks arutada ja need tuleks eelnevalt teada anda 

üksikasjalike suuniste põhjal, mida toetaksid proaktiivsed suunavad resolutsioonid, ning 

tagada tuleks järelmeetmed, mille puhul annaks komisjon korrapäraselt aru nende suuniste 

rakendamisest. 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0108.  
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