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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

„Parem õigusloome 2005” kohta: subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaldamine – 13. aastaaruanne
(2006/2279(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 26. oktoobri 2000. aasta resolutsiooni Euroopa Ülemkogule esitatud 
komisjoni aruannete „Parem õigusloome 1998: jagatud vastutus (1998)” ja „Parem 
õigusloome 1999” kohta1;

– võttes arvesse oma 29. novembri 2001. aasta resolutsiooni komisjoni Euroopa 
valitsemistava valge raamatu kohta2;

– võttes arvesse oma 8. aprilli 2003. aasta resolutsiooni Euroopa Ülemkogule esitatud 
komisjoni aruannete „Parem õigusloome 2000” ja „Parem õigusloome 2001” kohta3;

– võttes arvesse oma 26. veebruari 2004. aasta resolutsiooni komisjoni aruande „Parem 
õigusloome 2002” kohta4;

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2004. aasta resolutsiooni ühenduse õiguskeskkonna 
lihtsustamist ja parandamist käsitlevate komisjoni teatiste kohta5;

– võttes arvesse oma 20. aprilli 2004. aasta resolutsiooni ühenduse õigusaktide ja 
nõuandemenetluste mõju hindamise kohta6;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Parem õiguslik reguleerimine majanduskasvu 
edendamiseks ja töökohtade loomiseks Euroopa Liidus” (KOM(2005)0097);

– võttes arvesse oma 16. mai 2006. aasta resolutsiooni õiguskeskkonna lihtsustamise 
strateegia kohta7;

– võttes arvesse oma 16. mai 2006. aasta resolutsiooni „Parem õigusloome 2004: 
subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamine” (12. aastaaruanne) kohta8;

– võttes arvesse oma 16. mai 2006. aasta resolutsiooni õigusloojale esitatud õigusloomega 
seotud ettepanekute sõelumise tulemuse kohta9;

– võttes arvesse komisjoni aruannet „Parem õigusloome 2005” vastavalt subsidiaarsuse ja 
  

1 EÜT C 197, 12.7.2001, lk 433.
2 EÜT C 153 E, 27.6.2002, lk 314.
3 ELT C 64 E, 12.3.2004, lk 135.
4 ELT C 98 E, 23.4.2004, lk 155.
5 ELT C 102 E, 28.4.2004, lk 512.
6 ELT C 104 E, 30.4.2004, lk 146.
7 ELT C 297 E, 7.12.2006, lk 136.
8 ELT C 297 E, 7.12.2006, lk 128.
9 ELT C 297 E, 7.12.2006, lk 140.
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proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli artiklile 9 (13. aruanne)
(KOM(2006)0289);

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti „Halduskulude mõõtmine ja halduskoormuse 
vähendamine Euroopa Liidus” (KOM(2006)0691);

– võttes arvesse nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele esitatud komisjoni teatist 
„Halduskoormuse vähendamise tegevusprogramm Euroopa Liidus” (KOM(2007)0023);

– võttes arvesse nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele esitatud komisjoni teatist „Euroopa Liidu parema õigusloome 
strateegiline ülevaade” (KOM(2006)0689);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0000/2007),

A. arvestades, et parema õigusloome eesmärgi saavutamine on üks Euroopa Liidu peamisi 
prioriteete, kuna tänapäevaste, ratsionaalsete ja tõhusate õigusaktide panuse suurendamine 
ja samal ajal nendega seotud kulutuste vähendamine tagavad tootlikkuse, kasvu ja seejärel 
ka tööhõive kõrgeima taseme kogu Euroopas;

B. arvestades, et subsidiaarsuse põhimõte mängib olulist osa ühenduse õigusaktide kehtivuse 
piiride määramisel ning otsustamisel, kas õigusaktid tuleks vastu võtta Euroopa Liidu 
tasandil, olles seega olulisimaks teguriks ELi ja liikmesriikide vahelise võimude lahususe 
põhimõtte jälgimisel ja kasulikuks vahendiks, mis võimaldab liikmesriikidel 
õigusloomega seotud kohustusi täita;

C. arvestades, et proportsionaalsuse põhimõtte järgimine täies ulatuses nii Euroopa kui ka 
riiklikus õiguses on vajalik õiguskindluse tugevdamiseks;

D. arvestades, et Euroopa Kohus vastutab subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaldamise jälgimise eest;

E. arvestades, et Euroopa õigusaktid, mis on sageli keerulise poliitilise kompromissi tulemus, 
võivad olla ebaselged ning liikmesriigid ei saa või ei taha rakendada neid nõuetekohaselt;

F. arvestades, et tarbetu ja ebaproportsionaalne halduskoormus, mis ELi eeskirjadega on 
sageli kehtestatud kodanikele ja ettevõtetele, mõjutab Euroopa õigusaktide mainet ja 
tõhusust;

G. arvestades, et tarbetu halduskoormuse vähendamine 25% võrra võib olla Euroopa SKT 
märkimisväärseks kasvustiimuliks, aidates seega oluliselt kaasa Lissaboni eesmärkide 
saavutamisele; 

H. arvestades, et Euroopa õigusaktidest tulenev tarbetu halduskoormus vähendab Euroopa 
õigusaktide tõhusust ja usaldusväärsust;
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I. arvestades, et Euroopa õigusaktid peaksid hõlbustama kodanikel ja ettevõtetel ühisturu 
soodustusi kasutada nii palju kui võimalik ega tohiks koormata neid oma suurte kuludega, 
mida on võimalik ära hoida;

J. arvestades, et ühenduse õigustiku selgemaks muutmine tarbetu halduskoormuse 
lihtsustamise ja vähendamise abil ei tohi toimuda Euroopa õigusaktide poolt tagatud 
õiguskindluse ja -kaitse arvelt,

1. on seisukohal, et õigusloome halb kvaliteet liikmesriikides ja ühenduse tasandil nõrgestab 
õigusriiki ja põhjustab kodanike võõrdumist nende institutsioonidest;

2. toetab täielikult komisjoni kõiki jõupingutusi, mis aitavad kaasa ühenduse õiguse tõhususe 
ja täitmise üldisele tugevdamisele mis tahes asjaomaste algatuste kaudu;

3. väljendab heameelt veebilehe „Sinu hääl Euroopas” edu üle ja kutsub komisjoni üles 
arendama täiendavaid võimalusi, et pidada nõu huvitatud isikutega enne õigusloomega 
seotud ettepanekute tegemist;

4. rõhutab põhjalike ja sõltumatute mõju hindamiste olulisust ja palub komisjonil esitada 
piisavalt palju stsenaariume ja poliitilisi võimalusi (kaasa arvatud võimalus vajaduse 
korral mitte midagi teha), mis oleksid aluseks kulutasuvatele ja säästvatele lahendustele; 

5. tervitab komisjoni poolt võetud kohustust suurendada läbipaistvust ja vastutust seoses 
oma ekspertrühmadega ning süstematiseerida ELi isereguleerimise ja kaasreguleerimise 
juhtumid;

6. rõhutab ühenduse institutsioonide ja liikmesriikide olulisust subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise pideval jälgimisel nii piirkondlike ja kohalike 
asutuste kui ka keskse ministeeriumide tasandi kaudu;

7. tervitab komisjoni tegevusprogrammi Euroopa ettevõtete jaoks, et mõõta halduskulusid ja 
vähendada tarbetut halduskoormust 25% võrra; 

8. märgib, et 25%lise vähendamise strateegia viitab ettevõtete tarbetule halduskoormusele
ega saa seega võrduda õigusliku reguleerimise vähendamisega; palub komisjonil tagada, 
et määrustest tulenevate tarbetute halduskulude vähendamine ei toimuks asjaomaste 
määruste algsete eesmärkide arvelt;

9. rõhutab, et Euroopa tarbetu halduskoormuse vähendamise strateegiat peavad rakendama 
nii komisjon seoses Euroopa määruste ja direktiividega kui ka liikmesriigid seoses 
riiklikest õigusaktidest tuleneva tarbetu halduskoormusega; palub komisjonil võtta endale 
juhtroll ja mitte astuda samme tarbetu halduskoormuse vähendamiseks ELi tasandil, mis 
sõltub liikmesriikide tegevusest riiklikul tasandil eesmärgiga vähendada riiklikest 
õigusaktidest tulenevat tarbetut halduskoormust;

10. tunneb heameelt, et komisjon on kindlaks määranud 13 prioriteetset valdkonda, kus tuleb 
mõõta halduskulusid ja vähendada tarbetut halduskoormust, ning peab seda 
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pragmaatiliseks ja tõhusaks lähenemisviisiks, kuid palub komisjonil pikemas perspektiivis 
mõõta halduskulusid ja vähendada tarbetut halduskoormust ka väljaspool kõnealuseid 
valdkondi; on seisukohal, et seda võib teha muu hulgas asjaomaste Euroopa määruste 
poolt ette nähtud hindamiste raames;

11. rõhutab, et oluline on kaasata sidusrühmad tarbetut halduskoormust põhjustavate 
õigusloomega seotud ettepanekute kindlaksmääramisse ja selliste tarbetu halduskoormuse 
vähendamise meetmete kindlaksmääramisse; palub komisjonil alustada dialoogi igas 
komisjoni peadirektoraadis Euroopa sidusrühmadega nii 13 prioriteetse valdkonna kui ka 
uute prioriteetsete valdkondade kindlaksmääramise üle; 

12. rõhutab, et tarbetu halduskoormuse 25%line vähendamine peab reaalselt peegelduma 
koormuse tegelikus vähenemises; rõhutab, et seetõttu on oluline mõõta algseisu ja määrata 
kindlaks 25%lise vähendamise eesmärk netoeesmärgina, nii et lõpphinnangus 2012. aastal 
oleks lisaks arvesse võetud ka uutest Euroopa määrustest tulenev tarbetu halduskoormus, 
et selgitada, kas tarbetut halduskoormust Euroopa Liidus on veerandi võrra vähendatud;

13. rõhutab, et komisjoni iga peadirektoraat peab olema kaasatud tarbetu halduskoormuse 
vähendamisse; rõhutab, et iga peadirektoraati tuleb informeerida tema tegevusega 
kaasnevast tarbetust halduskoormusest algseisu mõõtmise põhjal ja selle mõõtmise põhjal 
tuleb iga peadirektoraadi jaoks kindlaks määrata eesmärgiks võetud vähendamine;

14. palub komisjonil avaldada igal aastal teavet tarbetu halduskoormuse vähendamiseks 
võetud ja kavandatud meetmete kohta Euroopa Liidus, uutest määrustest tuleneva tarbetu 
halduskoormuse suurenemise kohta Euroopa Liidus ja nende meetmete eeldatava 
netopanuse kohta protsentides 2012. aasta eesmärgiks võetud 25%lise vähendamise 
saavutamisel; 

15. tervitab komisjoni kavatsust – kuni tarbetu halduskoormuse hindamise lõpuleviimiseni 
2008. aastal – aidata märkimisväärselt kaasa tarbetu halduskoormuse vähendamisele 
lühikese tähtaja jooksul nn kiirendavate tegevuste kaudu, et vähendada ilmselgelt kõige 
tarbetumat halduskoormust; palub komisjonil kindlaks määrata nende liikmesriikide 
kogemuste põhjal, kus on algseisu mõõtmine juba läbi viidud, valdkonnad, milles on 
võimalik saavutada halduskoormuse vähendamine lihtsal viisil, ja teha ettepanekuid 
eesmärgiks võetud vähendamise suhtes; 

16. toetab komisjoni jõupingutusi kaardistada uutest Euroopa õigusaktidest tulenevaid 
tarbetuid halduskulusid, lisades mõju hindamise menetlusse standardkulude meetodi; 
rõhutab, et mõju hindamise kvaliteeti tuleb kontrollida mõju hindamise komitee üldsusele 
kättesaadavate arvamuste abil;

17. teeb ettepaneku, et hiljuti ELi eelarvest katseprojekti jaoks halduskoormuse 
vähendamiseks eraldatud assigneeringuid kasutataks ekspertrühma loomiseks, et jälgida 
mõju hindamise komitee poolt kohapealse kontrolli käigus vastuvõetud arvamuste 
kvaliteeti, eriti seoses tarbetu halduskoormuse kaardistamisega, ja et juhendada 
halduskoormuse vähendamise Euroopa tegevusprogrammi rakendamist;

18. võtab teadmiseks nõukogu ja Euroopa Parlamendi vajadust võtta lihtsustatud ettepanekud 
vastu kiiremini ja rõhutab seega 16. detsembri 2003. aasta paremat õigusloomet käsitleva 
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institutsioonidevahelise kokkuleppe1 otsust muuta nõukogu ja Euroopa Parlamendi 
töömeetodeid, näiteks luues ajutised mehhanismid, millel on õigusaktide lihtsustamise 
eriülesanne; 

19. teeb ettepaneku, et samaaegselt halduskoormuse vähendamise tegevuskavaga viiks
komisjon läbi uuringu, et 

a) välja töötada meetodid, mille abil kvantitatiivselt kaardistada ja hinnata lisaks 
halduskoormusele ka kõiki teisi uutest õigusaktidest ja õiguslikust reguleerimisest 
ning kehtivates õigusaktides ja määrustes tehtud muudatustest tulenevaid 
vastavuskohustusi (kulud, mis tulenevad õigusaktide kehtestatud sisulistest 
kohustustest);

b) seejärel algatada mõõtemeetodi katseprojekt, mis oleks samalaadne projektiga, mida 
kasutati mõju hindamiseks vastavuskohustuste puhul;

c) lasta neid meetodeid katsetada ja hinnata mõju hindamise komiteel;

d) kehtestada see normina ja lisada kõikidesse mõju hindamistesse;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

  
1 ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.


