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LIIT, MIS ON SUURTES ASJADES
SUUR JA VÄIKSEMATES VÄIKSEM

„Jah, ma pooldan seda, et Euroopa oleks mõningates valdkondades
tugevam. Aga ma ei usu, et meil oleks vaja rohkem Euroopat lihtsalt
sellepärast, et oleks rohkem Euroopat. Minu eesmärk on parem Euroopa.
Euroopa, mis on suurtes asjades suur ja väiksemates asjades väiksem.
Kui minust saab järgmise komisjoni president, siis töötan ma just selle
nimel. See tähendab, et me lõpetame kodanike igapäevaelu iga viimse kui
nurgakese ja aspekti reguleerimise.“

Jean-Claude Juncker, 19. mai 2014

Junckeri komisjon keskendub kümnele põhilisele poliitilisele prioriteedile. See tähendab, et EL sekkub ainult juhul,
kui see annab lisaväärtust, ning jätab muud küsimused liikmesriikide ja kohalikele ametiasutustele.
Selleks, et saavutada tulemusi valdkondades, kus neid on kõige rohkem vaja, peavad ELi institutsioonid tegema
tihedat koostööd, eeskätt õigusloomeprotsessis. Seepärast oleme lubanud, et lepime igal aastal kokku, et
teatavaid ettepanekuid käsitletakse õigusloomeprotsessis esmajärjekorras. 13. detsembril 2016 kirjutasid ELi
kolm institutsiooni alla esimesele ühisavaldusele meie 2017. aasta seadusandlike prioriteetide kohta.

Rooma deklaratsioon:
„Me töötame koos tasandil, millel on tagatud parimate tulemuste saavutamine, olgu selleks siis Euroopa Liidu,
liikmesriigi, piirkondlik või kohalik tasand, ning usalduse ja lojaalse koostöö vaimus, nii liikmesriikide puhul
kui ka liikmesriikide ja ELi institutsioonide vahel, kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Me võimaldame
erinevatel tasanditel vajalikku manööverdamisruumi, et tugevdada innovatsiooni- ja kasvupotentsiaali.
Me soovime, et liit oleks suur suurtes küsimustes ja väike väikestes küsimustes. Me edendame
demokraatlikku, tõhusat ja läbipaistvat otsuste tegemise protsessi ning tulemuste paremat saavutamist.“

Valges raamatus Euroopa tuleviku kohta on toodud hea näide otsuste tegemisest kõige sobivamal tasandil –
selleks on komisjoni riigiabinormide reform, millega tagatakse, et 90% riigiabimeetmetest on riiklike, piirkondlike
ja kohalike ametiasutuste otsustada. Põhimõte, et liit on suur suurtes küsimustes, tähendab ka seda, et komisjon
ei reguleeri enam õlikannusid või dušiotsikuid, vaid keskendub selle asemel nendele asjadele, mida me saame
koos teha paremini kui üksi – nagu näiteks pagulaskriisi lahendamine, ELi välispiiride kindlustamine või võitlus
kliimamuutustega.
Sellele käsitlusele tugineb ka komisjoni parema õigusloome tegevuskava, millega tagatakse, et ELi õigusakte
vaadatakse korrapäraselt läbi, et teha kindlaks, kas need täidavad oma eesmärki, ja ajale jalgu jäänud õigusaktid
tunnistatakse kehtetuks.
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EDASISED SAMMUD
Junckeri komisjoni kümme prioriteeti on ka edaspidi komisjoni aastaste tööprogrammide aluseks.
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Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni vaheline paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline
kokkulepe jõustus 2016. aastal. Tegemist on olulise sammuga õigusloomekultuuri parandamisel.

ELi kolm institutsiooni (Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja ELi nõukogu) töötavad nüüd paremini koos, et saavutada
tulemusi kokkulepitud seadusandlike prioriteetide puhul, tuginedes ühisavaldusele 2017. aasta prioriteetide kohta,
millele kirjutasid alla nende juhid. Poliitilisel tasandil jälgitakse ühisavalduse rakendamist ühiselt ja korrapäraselt kolme
institutsiooni juhi kohtumistel 2017. aasta märtsis, juulis ja novembris.

Me kuulame kodanikke
ja huvirühmi kogu
poliitikatsükli jooksul – avalike
konsultatsioonide, REFITi
(õigusloome kvaliteedi)
platvormi, veebiportaali
„Kergenda koormat“ ja kodanike
dialoogide kaudu

Mõju hindamine ei toimu
üksnes poliitikakujundamise
alguses, vaid ka komisjoni
ettepaneku muutmise
korral

Sõltumatu
õiguskontrollikomitee
tagab mõju hindamise
kvaliteedi

Laiendatakse
subsidiaarsuse põhimõtet
liikmesriikide
parlamente rohkem
kuulates. Volinikud on
liikmesriikide parlamente
külastanud rohkem kui 400
korral Parliaments
ISBN 978-92-79-67078-7
doi:10.2775/88651

