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ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutavatel õiguskomisjonil ja põhiseaduskomisjonil 

lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. võtab teadmiseks institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe ning 

õigusaktide kvaliteedi parandamise eesmärgil uute, uuenduslike elementide kaasamise, 

mis võib anda tõelist lisaväärtust konkurentsivõime, majanduskasvu ja töökohtade 

loomise seisukohast, eriti tänu iga-aastasele koormusanalüüsile, koormuse vähendamise 

eesmärkidele ning VKEde ja konkurentsivõime testidele, mis peaksid kuuluma läbivalt 

kõigi mõjuhinnangute juurde, ning tänu õiguskontrollikomitee kaasamisele 

mõjuhinnangute kvaliteedikontrolli, aga ka tänu seadusandlike menetluste 

parandamisele, Euroopa institutsioonide heauskse koostöö nõudele ning 

õigusloomeprotsessi läbipaistvuse suurendamisele, järgides seejuures liidu õiguse 

keskseid põhimõtteid, milleks on demokraatlik legitiimsus, subsidiaarsus ja 

proportsionaalsus; 

2. peab parema õigusloome kokkulepet institutsioonidevaheliseks tegevuseks, mille 

eesmärk on parandada liidu õigusaktide kvaliteeti; tuletab meelde, et paljudel juhtudel 

ühtlustatakse või asendatakse ELi õigusaktidega 28 liikmesriigi erinevaid eeskirju, 

muutes riiklikud turud vastastikku ja võrdselt juurdepääsetavaks ning vähendades 

üldiseid halduskulusid, et luua täielikult toimiv siseturg; 

3. rõhutab, et heauskne ja läbipaistev koostöö parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel on 

oluline, ning see peaks väljenduma praktikas komisjoni kindla kohustusena kaasata 

parlamenti ja nõukogu võrdsel määral oma programmitöö rakendamisse, ja tuletab 

komisjonile meelde kohustust reageerida viivitamatult seadusandlikele ja muudele kui 

seadusandlikele algatusraportitele; taunib, et mitmele algatusraportile ei ole 

reageeringut järgnenud, ja kutsub komisjoni üles kaasseadusandjaid kolme kuu jooksul 

teavitama teksti tagasivõtmise põhjustest ning samuti esitama põhjendatud vastused 

seadusandlikele või muudele kui seadusandlikele ettepanekutele; 

4. rõhutab, et praegu esinevad parlamendi ja nõukogu teavitamise osas suured erinevused, 

sest erinevalt nõukogust on parlamendikomisjonide koosolekud avalikud; rõhutab 

seetõttu, et on oluline kohaldada viivitamata kokkuleppe punkti 34, mille kohaselt 

peavad parlament ja nõukogu kaasseadusandjatena olema kogu institutsioonidevaheliste 

läbirääkimiste kestuse ajal tihedas kontaktis, näiteks vastastikuse arvamuste ja teabe 

vahetamise kaudu; 

5. võtab komisjoni üle kontrolli teostava kaasseadusandjana teadmiseks subsidiaarsuse, 

proportsionaalsuse ja „teeme vähem, aga paremini“ rakkerühma loomise, mille tegevus 

peab olema kooskõlas institutsioonidevahelise kokkuleppega, et suurendada kodanike 

usaldust, kes peavad subsidiaarsuse põhimõtet demokraatliku protsessi üheks 

olulisemaks aspektiks ja kes ootavad ELilt sekkumist juhtudel, kus see loob tõelist 

lisandväärtust, ja suuremal määral kaasamist Euroopa tasandi otsustamisprotsessi; 

6. on veendunud, et põhimõte „kõigepealt mõtle väikestele“ peaks mängima olulist rolli 

töökohtade ja majanduskasvu loomisel, vähendades õigusaktide tõttu VKEdele 

tekkivaid põhjendamatuid kulusid; juhib tähelepanu asjaolule, et õigusaktide mõju 

suurtele ettevõtjatele ja VKEdele võib olla erinev, mida tuleks kogu õigusloome 
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protsessi ajal meeles pidada; ergutab komisjoni kaaluma, kuidas oleks õigusaktide 

koostamisel võimalik VKEde vajadusi veelgi enam arvesse võtta, ning viima läbi 

„VKE-testi“ hindamaks, millist mõju võivad komisjoni ettepanekud avaldada VKEdele, 

jätkates samas tarbijate, töötajate, tervishoiu ja keskkonnakaitse kõrgete standardite 

tagamist sõltumata ettevõtte suurusest; juhib tähelepanu, et koostöö sotsiaalpartneritega 

võib ka väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel aidata rakendada meetmeid ilma 

tarbetu bürokraatiata; 

7. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks parema õigusloome kontekstis paremini oma 

poliitika sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid tagajärgi, samuti mõju kodanike 

põhiõigustele, pidades silmas ka mittereguleerimisest tulenevaid kulusid Euroopa 

tasandil ning ka tõsiasja, et kulude-tulude analüüs on vaid üks paljudest kriteeriumidest; 

8. juhib tähelepanu mõjuhinnangute käsiraamatule ja eriti suunistele, mis käsitlevad 

mõjuhinnangute koostamist sisuliste muudatuste kohta; on kindlal veendumusel, et 

parlamendi muudatusettepanekute kohta tehtud mõjuhinnangud aitavad tugevdada 

parlamendi positsiooni; tuletab meelde, et kuigi mõjuhinnangud võivad aidata 

parandada ELi õigusaktide kvaliteeti, öeldakse õigusloomet käsitlevas 

institutsioonidevahelises kokkuleppes sellegipoolest, et mõjuhinnangud ei tohi kaasa 

tuua põhjendamatuid viivitusi õigusloomeprotsessis ega piirata kaasseadusandja võimet 

esitada muudatusettepanekuid ega olla otsustusprotsessis poliitiliste otsuste aseaine; 

9. märgib, et institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe kohaselt vastutab iga 

institutsioon „ise oma mõjuhinnangute korraldamise, sealhulgas sisemiste 

organisatsiooniliste ressursside valiku ja kvaliteedikontrolli eest“; 

10. jääb seisukohale, et on ülimalt oluline, et kodanike ja sidusrühmade jaoks läbipaistvuse 

tagamise nimel avalikustatakse õigusloomeprotsessi lõpuks „[k]omisjoni algne 

mõjuhinnang ja igasugune täiendav institutsioonide poolt õigusloomeprotsessis tehtud 

mõju hindamise töö“, nagu öeldakse institutsioonidevahelises kokkuleppes; 

11. rõhutab, kui oluline on õigeaegne, avalik ja läbipaistev sidusrühmade kaasamine ja 

nendega konsulteerimine, andes piisavalt aega sisukate vastuste saamiseks; jääb 

seisukohale, et on oluline, et komisjon korraldaks ettevalmistavas etapis kõigis 

ametlikes keeltes avalikud konsultatsioonid; 

12. rõhutab kokkulepitud iga-aastase koormusanalüüsi tähtsust vahendina, mis võimaldab 

teha kindlaks ja jälgida, milliseid tulemusi annavad ELi pingutused tarbetu koormuse 

vähendamiseks ja ELi õigusaktide kvaliteedi parandamiseks, mis peavad olema kõrgete 

eesmärkidega; 

13. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks viivitamata kõik institutsioonidevahelise 

kokkuleppega kavandatavad meetmed, eriti need, mis on seotud insitutsioonidevahelise 

lojaalse koostööga, ning eriti iga-aastase koormusanalüüsi, sest see võib olla tähtis ELi 

õigusaktide rakendamisel ja nõuetekohasel kohaldamisel, eelkõige direktiivide 

liikmesriikides ülevõtmise ja kõigi selliste riiklike meetmete kontrollimisel, mille mõju 

on ulatuslikum kui ELi õigusaktidel (ülereguleerimine), pidades samas meeles, et kui 

liidu õiguses on määratletud ainult miinimumnõuded, võivad liikmesriigid vabalt 

kohaldada rangemaid nõudeid; usub sellega seoses, et iga-aastane koormusanalüüs on 

täiendav võimalus näidata ELi õigusaktide lisaväärtust ja tagada kodanike jaoks 
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läbipaistvus; 

14. märgib, et õiguskontrollikomitee on esimene tervitatav samm sõltumatu 

kontrollikomisjoni loomise suunas; on seisukohal, et uus õiguskontrollikomitee peab 

olema ambitsioonikam; nõuab, et korrapäraselt hinnataks õiguskontrollikomitee tööd 

kontrolli teostamisel ja objektiivse nõu andmisel mõjuhinnangute kvaliteedi kohta, ning 

võetaks selle hinnangu kohased järelmeetmed; on seisukohal, et õiguskontrollikomitee 

arvamus ja mõjuhinnangute tulemused on asjakohane avalikustada võimaluse korral 

samal ajal; 

15. väljendab heameelt, et institutsioonidevahelises kokkuleppes sätestatakse, et 

seadusandliku tegevuskava koostamisel tuleb võtta arvesse mistahes väljapakutud liidu 

meetme „Euroopa lisaväärtust“ ning liidu tasandil tegevuse puudumise korral Euroopa 

mõõtme puudumisest tulenevaid kulusid; rõhutab, et Euroopa mõõtme puudumisest 

tulenevad kulud on hinnanguliselt 1,75 triljonit eurot aastas, mis moodustab 12 % ELi 

SKPst (2016)1; kiidab selles kontekstis Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse 

mõjuhinnangute ja Euroopa lisaväärtuse direktoraadi tööd; 

16. rõhutab, et komisjoni ettepanekute õiguslik alus tuleb valida objektiivsetel põhjustel, 

mis alluvad kohtulikule kontrollile; kuid rõhutab parlamendi õigust teha 

kaasseadusandjana ettepanekuid õigusliku aluse muudatuste kohta, mis põhinevad 

parlamendipoolsel aluslepingute tõlgendusel; 

17. rõhutab, et parem õigusloome peaks keskenduma mitte niivõrd reguleerimise 

vähendamisele, kuivõrd kvaliteetsetele õigusaktidele ning nende suutlikkusele kaitsta ja 

edendada ELi kodanike huve; rõhutab, kui oluline on pidada õigusaktide toimivuse 

kontrolle tehes põhiõigusi ning tööhõive ja tervishoiu ja turvalisuse kaalutlusi sama 

tähtsaks kui finantskaalutlusi; juhib tähelepanu sellele, et konfliktide puhul peaksid 

põhiõigused olema alati ülimuslikud; 

18. märgib, et vastavalt institutsioonidevahelisele kokkuleppele hindab „komisjon, kas 

õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmis on võimalik seada eesmärgid 

koormuse vähendamiseks konkreetsetes sektorites“, et vähendada üldist regulatiivset ja 

halduskoormust; kutsub komisjoni üles selgitama ja vajaduse korral seadma 

põhjendamatu koormuse vähendamise eesmärke olulistes sektorites, takistamata 

seejuures ELi ambitsioonikate strateegiliste eesmärkide täitmist; 

19. tuletab meelde, et oma 9. märtsi 2016. aasta uut institutsioonidevahelist kokkulepet 

käsitlevas otsuses märkis Euroopa Parlament, et institutsioonidevahelise kokkuleppe 

sõnastus ei kohusta kolme institutsiooni oma mõjuhinnangutesse piisavalt kaasama 

VKEsid ja konkurentsivõime kontrolli; usub kindlalt, et tuleb võtta täiendavaid 

meetmeid, et kohustada kõiki kolme institutsiooni lisama need testid oma 

mõjuhinnangutesse; 

20. palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil pühendada regulaarselt komisjoni aega selleks, et 

teha õigusaktide rakendamise analüüse; usub, et tööhõive- ja sotsiaalkomisjon peaks 

kutsuma komisjoni üles esitama regulaarselt oma mõjuhinnanguid tööhõive- ja 

                                                 
1  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU%282017%29603239_EN.pdf 
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sotsiaalkomisjoni täiskoosseisu koosolekul; 

21. palub kõigil parlamendi komisjonidel vaadata süstemaatiliselt läbi komisjoni 

mõjuhinnangud ja vaadata parlamendi mõju eelhindamise analüüs läbi seadusandliku 

menetluse võimalikult varajases etapis. 
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