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EHDOTUKSET 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavia oikeudellisten asioiden 

valiokuntaa ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään 

seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka ne myöhemmin hyväksyvät: 

1. panee merkille paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välistä sopimuksen 

sekä sääntelyn laadun parantamista koskevien uusien ja innovatiivisten osien 

sisällyttämisen siihen, mikä voi auttaa saamaan kilpailukykyyn, kasvuun ja 

työllisyyteen liittyvää todellista lisäarvoa erityisesti sen avulla, että otetaan käyttöön 

rasitusta koskeva vuotuinen selvitys, rasituksen vähentämistä koskevat tavoitteet, pk-

yrityksiä ja kilpailukykyä koskevat testit, joiden on oltava kaikkien 

vaikutustenarvioiden keskeinen teema, ja että sääntelyntarkastelulautakunta osallistuu 

vaikutustenarvioiden laadunvalvontaan, mutta myös siten, että parannetaan 

lainsäädäntömenettelyjä, edellytetään unionin toimielimiltä vilpitöntä yhteistyötä ja 

tehostetaan lainsäädäntöprosessin avoimuutta noudattaen unionin oikeuden 

perusperiaatteita eli demokraattista legitimiteettiä sekä toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatetta; 

2. toteaa, että parempaa lainsäädäntöä koskeva sopimus on toimielinten välinen hanke, 

jolla pyritään parantamaan unionin lainsäädännön laatua; muistuttaa, että monissa 

tapauksissa unionin lainsäädännöllä yhdenmukaistetaan tai korvataan 28 jäsenvaltion 

erilaisia sääntöjä, millä mahdollistetaan vastavuoroinen ja tasa-arvoinen pääsy 

kansallisille markkinoille ja vähennetään yleisiä hallinnollisia kustannuksia täysin 

toimivien sisämarkkinoiden toteuttamiseksi; 

3. pitää tärkeänä parlamentin, neuvoston ja komission välistä avointa ja vilpitöntä 

yhteistyötä, jonka pitäisi näkyä käytännössä niin, että komissio sitoutuu ottamaan 

parlamentin ja neuvoston todella samantasoisesti mukaan 

ohjelmasuunnittelujärjestelyjensä toteuttamiseen; muistuttaa komissiota sen 

velvollisuudesta vastata välittömästi lainsäädäntömietintöihin ja muihin kuin 

lainsäädäntöä koskeviin valiokunta-aloitteisiin mietintöihin; pitää valitettavana, että 

moniin valiokunta-aloitteisiin mietintöihin ei ole vastattu, ja kehottaa komissiota 

esittämään lainsäädäntövallan käyttäjille tekstin peruuttamisen perustelut sekä 

perustellun vastauksen lainsäädäntömietintöjä tai muita kuin lainsäädäntömietintöjä 

koskeviin pyyntöihin kolmen kuukauden kuluessa; 

4. korostaa, että parlamentin ja neuvoston välinen tiedonkulku on tällä hetkellä 

epätasapainoista, koska parlamentin valiokuntien kokoukset ovat julkisia, mutta 

neuvoston eivät; korostaa siksi, että on tärkeää soveltaa viipymättä sopimuksen 

34 kohtaa, jonka mukaan parlamentin ja neuvoston on lainsäädäntövallan käyttäjinä 

pidettävä tiiviitä yhteyksiä toimielinten välisten neuvottelujen kaikissa vaiheissa muun 

muassa näkemyksiä ja tietoja vaihtamalla; 

5. panee komission seurannasta vastaavana lainsäädäntövallan käyttäjänä merkille 

komission perustaman toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden sekä ”tehdään 

vähemmän mutta tehokkaammin” -periaatteen toteutumista tarkastelevan työryhmän, 

jonka on toimielinten välisen sopimuksen ohella pyrittävä lisäämään kansalaisten 

luottamusta, sillä nämä pitävät toissijaisuusperiaatetta demokraattisen prosessin 
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kulmakivenä ja toivovat unionin toimivan aloilla, joilla se tuo todellista lisäarvoa; 

kehottaa ottamaan heidät tiiviimmin mukaan unionin päätöksentekoprosessiin; 

6. katsoo, että ”pienet ensin” -periaatteella olisi oltava suuri merkitys työpaikkojen 

luomisessa ja kasvussa, kun se vähentää pk-yrityksille lainsäädännöstä aiheutuvia 

perusteettomia kustannuksia; toteaa, että lainsäädännöllä voi olla erilainen vaikutus 

suuriin yrityksiin ja pk-yrityksiin ja että tämä olisi pidettävä mielessä koko 

lainsäädäntömenettelyssä; kannustaa komissiota pohtimaan, miten pk-yritysten tarpeet 

voidaan ottaa paremmin huomioon lainsäädäntöä laadittaessa, ja kehottaa suorittamaan 

pk-yrityksiä koskevan testin sen arvioimiseksi, miten sen ehdotukset voivat vaikuttaa 

pk-yrityksiin; kehottaa varmistamaan samalla jatkossakin kuluttajien, työntekijöiden, 

terveyden ja ympäristön suojelun korkean tason yritysten koosta riippumatta; toteaa, 

että yhteistyö työmarkkinaosapuolten kanssa voi auttaa toimenpiteiden toteuttamisessa 

ilman tarpeetonta byrokratiaa myös pk-yrityksissä; 

7. kehottaa komissiota arvioimaan paremman lainsäädännön yhteydessä paremmin 

politiikkansa sosiaalisia ja ympäristöön kohdistuvia seurauksia sekä vaikutuksia 

kansalaisten perusoikeuksiin pitäen mielessä myös sääntelemättä jättämisen 

kustannukset unionin tasolla sekä sen, että kustannus-hyötyanalyysit ovat vain yksi 

kriteeri muiden joukossa; 

8. tuo esiin vaikutustenarviointeja koskevan käsikirjan ja erityisesti suuntaviivat, jotka 

koskevat sisällöllisiin tarkistuksiin liittyviä vaikutustenarviointeja; uskoo vahvasti 

siihen, että parlamentin tarkistusten vaikutustenarvioinnit auttavat vahvistamaan 

parlamentin asemaa; toteaa, että vaikutustenarvioinnit voivat auttaa parantamaan 

unionin lainsäädännön laatua, vaikka toimielinten välisen sopimuksen mukaan 

vaikutustenarvioinnit eivät saa johtaa perusteettomiin viivästyksiin 

lainsäädäntöprosessissa eivätkä rajoittaa lainsäädäntövallan käyttäjien mahdollisuuksia 

ehdottaa muutoksia tai korvata poliittista päätöksentekomenettelyä; 

9. toteaa, että parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen 

perusteella kukin toimielin vastaa oman vaikutustenarviointityönsä järjestämisestä sekä 

siihen tarvittavista sisäisistä resursseista ja laadunvarmistuksesta; 

10. korostaa sopimuksen mukaisesti, että komission ensimmäinen vaikutustenarviointi ja 

toimielinten lainsäädäntöprosessin aikana tekemä mahdollinen muu 

vaikutustenarviointityö on julkistettava viimeistään lainsäädäntöprosessin loppuun 

mennessä, jotta varmistetaan avoimuus kansalaisiin ja sidosryhmiin nähden; 

11. korostaa sen merkitystä, että sidosryhmiä osallistetaan oikea-aikaisesti, julkisesti ja 

avoimesti ja että sidosryhmiä kuullaan siten, että niillä on tarpeeksi aikaa antaa 

hyödyllisiä vastauksia; pitää tärkeänä, että komissio järjestää julkisia kuulemisia 

kaikilla virallisilla kielillä valmisteluvaiheen aikana; 

12. korostaa sovitun rasitusta koskevan vuotuisen selvityksen merkitystä välineenä, joka voi 

auttaa kartoittamaan ja seuraamaan, millaisia tuloksia unionin toimilla tarpeettoman 

rasituksen välttämiseksi on, ja parantamaan unionin lainsäädännön laatua, jonka on 

oltava kunnianhimoinen; 
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13. kehottaa komissiota ottamaan viipymättä käyttöön kaikki toimielinten välisessä 

sopimuksessa ehdotetut toimenpiteet ja erityiset toimenpiteet, jotka liittyvät toimielinten 

väliseen vilpittömään yhteistyöhön ja varsinkin rasitusta koskevaan vuotuiseen 

selvitykseen, koska sillä voi olla keskeinen rooli unionin lainsäädännön 

täytäntöönpanossa ja asianmukaisessa soveltamisessa ja erityisesti tarkasteltaessa, miten 

jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panneet ne 

täytäntöön, ja kaikkien unionin lainsäädäntöä pidemmälle menevien kansallisten 

toimenpiteiden täytäntöönpanossa ja soveltamisessa (ylisääntely eli ”gold plating”), 

samalla kun pidetään mielessä, että jäsenvaltioilla on aina vapaus soveltaa tiukempia 

vaatimuksia, jos unionin lainsäädännössä on määritelty ainoastaan 

vähimmäisvaatimukset; uskoo tähän liittyen, että rasitusta koskeva vuotuinen selvitys 

tarjoaa lisämahdollisuuden osoittaa edelleen unionin lainsäädännön tuomaa lisäarvoa ja 

toteuttaa avoimuutta kansalaisiin nähden; 

14. panee merkille, että sääntelyntarkastelulautakunta on myönteinen ensimmäinen askel 

kohti riippumatonta tarkastelulautakuntaa; katsoo, että uuden 

sääntelyntarkastelulautakunnan on oltava toiminnassaan nykyistä kunnianhimoisempi; 

kehottaa arvioimaan ja seuraamaan sääntelyntarkastelulautakunnan työtä säännöllisesti 

sen hoitaessa valvontatehtäväänsä ja antaessa vaikutustenarviointien laatuun liittyvää 

puolueetonta neuvontaa; pitää hyödyllisenä, että sääntelytarkastelulautakunnan 

lausunnot julkistetaan mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti vaikutustenarvioinnin 

tulosten kanssa; 

15. suhtautuu myönteisesti siihen, että toimielinten välisessä sopimuksessa määrätään, että 

lainsäädäntöohjelmaa laadittaessa olisi otettava huomioon jokaisen ehdotetun unionin 

toimen mahdollinen ”eurooppalainen lisäarvo” ja ”Euroopan yhdentymisen 

toteutumattomuudesta aiheutuvat kustannukset” tapauksissa, joissa unionin tason toimia 

ei toteuteta; korostaa, että Euroopan yhdentymisen toteutumattomuudesta aiheutuvien 

kustannusten arvioidaan olevan 1,75 biljoonaa euroa vuodessa, mikä on 12 prosenttia 

EU:n BKT:stä (2016)1; antaa tunnustuksen Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun 

(EPRS) vaikutustenarvioinnin ja Euroopan tason lisäarvon osaston tähän liittyen 

tekemälle työlle; 

16. korostaa, että komission ehdotuksen oikeusperusta olisi valittava objektiivisin perustein, 

joihin voidaan soveltaa tuomioistuinvalvontaa; korostaa kuitenkin, että parlamentilla on 

lainsäädäntövallan käyttäjänä oikeus ehdottaa oikeusperustan muutoksia 

perussopimusten tulkintansa pohjalta; 

17. korostaa, että lainsäädännön parantamisessa olisi keskityttävä vähemmän sääntelyn 

vähentämiseen ja enemmän laadukkaaseen lainsäädäntöön ja sen kykyyn suojata ja 

edistää EU:n kansalaisten etuja; korostaa, että on tärkeää antaa perusoikeuksille ja 

työllisyyttä, terveyttä ja turvallisuutta koskeville näkökohdille sama painoarvo kuin 

taloudellisille näkökohdille lainsäädännön toimivuustarkastuksia suoritettaessa; 

huomauttaa, että ristiriitatilanteissa perusoikeuksien olisi oltava aina etusijalla; 

18. muistuttaa, että toimielinten välisen sopimuksen mukaan komission on määrä arvioida 

myös mahdollisuutta vahvistaa sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevassa 

ohjelmassaan (REFIT) tavoitteet rasituksen vähentämiselle tietyillä aloilla, jotta 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU%282017%29603239_EN.pdf 
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voitaisiin vähentää sääntelyrasitusta ja hallinnollista rasitusta kokonaisuudessaan; 

kehottaa komissiota selventämään ja tarvittaessa asettamaan tavoitteita, jotka koskevat 

perusteettoman rasituksen vähentämistä keskeisillä aloilla ilman, että unionin 

kunnianhimoisten strategisten tavoitteiden saavuttamista vaikeutetaan; 

19. palauttaa mieliin, että parlamentti totesi uudesta toimielinten välisestä sopimuksesta 

9. maaliskuuta 2016 tekemässään päätöksessä, että sopimuksen sanamuoto ei sitouta 

kolmea toimielintä riittävästi siihen, että niiden vaikutustenarvioinnit käsittävät myös 

pk-yritykset ja kilpailukykytestit; uskoo vahvasti, että on ryhdyttävä lisäponnisteluihin, 

jotta kaikki kolme toimielintä sitoutetaan sisällyttämään tällaiset testit 

vaikutustenarviointeihinsa; 

20. kehottaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa varaamaan säännöllisesti aikaa 

lainsäädännön täytäntöönpanon arviointia varten; katsoo, että valiokunnan olisi 

pyydettävä komissiota esittelemään säännöllisesti vaikutustenarviointejaan koko 

valiokunnan kokouksessa; 

21. kehottaa kaikkia valiokuntiaan arvioimaan järjestelmällisesti komission 

vaikutustenarviointeja ja tarkastelemaan Euroopan parlamentin vaikutusten 

ennakkoarviointeja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lainsäädäntömenettelyä. 
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