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1.

EUROOPA KATSUMUSTEROHKE AEG

Kriis on aeg, mil muutub eriti ilmseks liikmesriikide ja institutsioonide omavahelise
solidaarsuse tähtsus. Just kriisi ajal saab EL oma kodanikele näidata, et ta suudab pakkuda
lisaväärtust. Praegune finantskriis ja majanduskasvu aeglustumine püstitavad Euroopa ette
ühed tema ajaloo raskeimad ülesanded. Liidul on juba tulnud tõestada, et ta suudab tegutseda
kiiresti, otsustavalt ja solidaarselt. Liit on juba näidanud oma suutlikkust ja leidlikkust
finantsturgusid tabanud usalduskriisi ajal. Nüüd peab ta suutma reformida finantssektorit ning
leevendama kasvu aeglustumise mõju reaalmajandusele ja kodanikele.
2008. aasta majandusvapustus tabas ELi ajal, mil tal tuli vastamisi seista ka muude
raskustega. Toiduainete ja energia hinna tõus kujutavad endast topeltkoormust Euroopa
majapidamistele. Lissaboni lepingu ratifitseerimine on takerdunud Iirimaa referendumi „ei”
taha. Pärast Gruusia konflikti oodatakse Euroopalt keskset rolli lahenduse leidmisel ja abi
andmisel. EL on näidanud, et ta suudab nende ülesannetega toime tulla, kohanduda uute
oludega ning tegutseda otsustavalt ja sihikindlalt.
Komisjoni praegune koosseis on terve oma ametiaja jooksul püüdnud kasutada tema
käsutuses olevaid vahendeid nii tulemuslikult kui võimalik. Komisjon mängib Euroopa
poliitilises süsteemis mitut erinevat rolli. Ta suunab poliitikat ja tagab selle järjekindla
elluviimise, koostab ELi õigusaktide eelnõud, haldab peamisi poliitikavaldkondi ja
programme, tagab ELi õigusaktide täitmise ning hoolitseb selle eest, et terves Euroopas
kehtiksid tegutsemiseks ühesugused tingimused. Ta on pidanud eriti tähtsaks partnerlust
kõikide ELi tegevuse kujundajate ja selles osalejatega – Euroopa Parlamendi, nõukogu,
liikmesriikide, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja kodanikega. Selle ilmekaimaks
näiteks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu ning liikmesriikide parlamentidega peetud dialoog
aasta poliitikastrateegia üle, mis hõlbustas käesoleva töökava koostamist ja andis selleks
vajaliku teavet. Samamoodi oli kasulik koostöö liikmesriikide parlamentidega.
2008. aasta on tõestanud, et ELi institutsioonid suudavad kohaneda uute ja kiiresti muutuvate
oludega. Komisjon peab 2009. aastal paratamatult olema paindlik. Samal ajal tuleb arvestada
seda, et viimaste aastate jooksul on komisjon käivitanud mitu suurt ja pikaajalist
poliitikaalgatust energeetika, kliimamuutuse, rände ja sotsiaalpoliitika valdkonnas. Oma
viimasel ametiaastal keskendub komisjon sellele, et tihedas koostöös nõukogu ja
parlamendiga viia lõpule juba alustatud töö. Praegune komisjon on pidanud esmatähtsaks neid
tegevusvaldkondi, millest kodanikud saavad otsest kasu. Ta annab oma parima selleks, et
tema peamiste algatustega seotud õigusaktid võetaks vastu ja viidaks ellu, ning kavatseb sel
eesmärgil teha ELi institutsioonidega tihedat koostööd.
Praeguse komisjoni eesmärk on olnud anda Euroopa Liidule vahendid üleilmastumise
tagajärgedega toimetulemiseks. Ühiskondade ja turgude avatus on Euroopale kasulik, kuid nii
ühiskonnad kui turud peavad toimima kokkulepitud reeglite kohaselt. EL on uhke oma
majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaalaste õigusaktide üle, millest on tema kodanikele palju
kasu. Komisjon on töötanud selle nimel, et saadud kogemusest välja sõeluda kõige kasulikum
osa, mille abil suunata ülemaailmastumist selliselt, et selle võimalusi kasutatakse kõige
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paremini ära. Finantskriis on paljastanud terava vajaduse ülemaailmse koordineerimise ja
reguleerimise järele. Komisjon on seisukohal, et algatused, mida ta on teinud majanduskasvu
ja tööhõivet käsitleva Lissaboni strateegia elluviimiseks, tänapäeva Euroopa vajadustele
vastava uuendatud sotsiaalmeetmete kava vastuvõtmiseks, kliimamuutusega võitlemiseks,
energiaturvalisuse parandamiseks ning tervet maailmajagu hõlmavate rände- ja ühiskonna
vananemise probleemide lahendamiseks, on liidule väga kasulikud. Need algatused on osa
lähemate aastakümnete praktilisest tegevusest.
Ametisse astudes määras komisjon kindlaks kaugeleulatuva tegevuskava, mille eesmärk on
Euroopa õitseng, turvalisus ja sotsiaalne õiglus. Hoolimata tõsistest probleemidest on nelja
aastaga palju saavutatud. Komisjon on oma tegevuses toetunud kõigele väärtuslikule, mida on
andnud liidu tegevus möödunud 50 aasta jooksul, ning esitanud uusi algatusi, mis aitavad
saavutada kaugeleulatuvaid eesmärke. 2009. aasta kevadel teeb komisjon avalduse, milles
käsitletakse saavutusi 21. sajandile kohase Euroopa Liidu ülesehitamisel koostöös Euroopa
Parlamendi ja nõukoguga. 2009. aasta on eelkõige siiski Euroopa Parlamendi valimiste aasta
ja juunis toimuvatel valimistel osalemise teel saavad valijad osaleda liidu arengusuundade
kindlaksmääramisel. Komisjoni 2009. aasta tööprogrammi eesmärk on leida katsumustele
lahendus ja suunata ELi tegevust tulevikus.
Tuleval aastal eelarve läbivaatamise käigus on komisjonil võimalus suunata pilk tulevikku ja
määrata kindlaks, kuidas saaks Euroopa Liit kasutada eelarvet kui tänapäevast poliitilist
vahendit parima tulemuse saavutamiseks.
2009. aasta on rikas tähtsate aastapäevade poolest – täitub viis aastat 2004. aasta laienemisest
ja 20 aastat Berliini müüri langemisest. See annab meile võimaluse tähistada laienemist
saatnud edu ning Euroopa Liit saab taas kord näidata, et just temale kuulub keskne roll
Euroopas rahu, õitsengu ja solidaarsuse tagamisel.
2.

2009. AASTA PEAEESMÄRGID

2.1.

Majanduskasv ja tööhõive

Finantskriis ja majanduslangus on muutnud senisest olulisemaks ELi rolli eurooplaste
majandusliku ja sotsiaalse heaolu tagajana. Kuigi finantskriisi juured peituvad mujal kui
Euroopas, sunnib ühtse turu olukord mõtlema Euroopa riikide majanduse omavahelisele
sõltuvusele ning sellele, et kõige olulisem on ühine lähenemisviis ja tegevuse
kooskõlastamine. Katsumusterohkel ajal on olulisteks stabiliseerivateks jõududeks euro ja
Euroopa Keskpank ning stabiilsus- ja kasvupakti nõuded.
Nüüd, kui põhiliseks mureküsimuseks on saanud majanduskasvu pidurdumine ning selle mõju
tööhõivele ja ettevõtetele, on avalikkuse tähelepanu taas pöördunud ELile. Üldise arvamuse
kohaselt tuleb selleks, et vähendada majanduslanguse mõju Euroopa elanikele ja taastada
Euroopas jätkusuutlik majanduskasv, võtta meetmeid Euroopa tasandil.
Komisjon täidab Euroopa Liidu majanduselus mitut ülesannet. Ta teeb iga päev tööd selle
nimel, et ühtsel turul oleksid ühesugused konkurentsitingimused ja ELi tolliliit toimiks. See
töö annab turuosalistele ja liikmesriikidele kindluse, et konkurents on õiglane ning et suurte ja
väikeste liikmesriikide suhtes kehtivad ühed ja samad eeskirjad. Lisaks ülesandele algatada
õigusaktide vastuvõtmist on komisjon ka üldisem koordineerija ja erapooletu vahendaja, kes
aitab kaasa sujuvale koostööle ELis. See roll muutus eriti tähtsaks siis, kui finantskriis nõudis
viivitamatut tegutsemist ning liikmesriikidele tuli anda üle-Euroopaline raamistik, mis
võimaldas neil koostada niisugused stabiliseerimiskavad, mida võib pidada kokkusobivaks
ühtse turuga ja riigiabi andmise eeskirjadega, nii et kaitstud oleksid ka ühised huvid. Tehes
tööd usalduse taastamiseks finantsturgudel, jääb komisjon tegusaks ja valvsaks ka edaspidi.
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Lisaks kavatseb komisjon etendada keskset rolli, kui töötatakse välja Euroopa ühist
lähenemisviisi majandusvapustusele rahvusvahelise lahenduse leidmiseks.
Järgmise etapi moodustab ELi finantssüsteemi regulatiivraamistiku praktiline
ümberkorraldamine. Komisjonil on ka ülesanne teha ettepanek ühtse turu (sealhulgas
finantsteenuste) regulatiivraamistiku ümberkujundamiseks. 2008. aasta suvel kiirendas
komisjon sellealast tööd ja esitas rea üksikasjalikke ettepanekuid kapitalinõuete, hoiuste
tagamise ja krediidireitinguagentuuride ning uute raamatupidamiseeskirjade kohta. 2009.
aasta peamiste eesmärkide hulka peaks kuuluma ümberkorralduste jätkamine senise hooga
ning abi osutamine Euroopa Parlamendile ja nõukogule, et kõnealused meetmed võetaks
kiiresti vastu. Seda on väga vaja kodanike, investorite ja ettevõtjate vahelise usalduse
taastamiseks.
Praegu valmistatakse ette selle töö teist etappi, mis algab 2009. aastal. Finantsmeetmete paketi
ettevalmistamisel vaadatakse läbi palju erinevaid küsimusi, muu hulgas see, kui piisavad on
finantsvaldkonnas tegutsejate ja kapitaliturgude peamiste investorite (sealhulgas riskifondid ja
erakapital) tegevust reguleerivad õigusaktid ning nende järelevalve ja läbipaistvus. See
võimaldab välja selgitada lüngad ja tegelda nende täitmisega. Läbi vaadatakse ka juhtide töö
tasustamine ja tuletisväärtpaberite turud. Asjakohaselt võetakse arvesse komisjoni
moodustatud ELi kõrgetasemelise finantsjärelevalve alase eksperdirühma töö tulemusi.
Komisjon on valmis esitama rühma töö esimesed tulemused Euroopa Parlamendile ja
nõukogule enne kevadist Euroopa Ülemkogu kohtumist.
Krediidikriis mõjutab ka reaalmajandust. Seetõttu töötab komisjon välja strateegiat, millega
piirata krediidikriisi mõju majanduskasvule, toetada töö kaotanuid ja suurendada ELi
majanduse vastupanuvõimet tsüklilistele muutustele. See tähendab ühtlasi, et veelgi suuremat
tähelepanu pööratakse paljude Lissaboni strateegia eesmärkide täitmisele. Siia kuuluvad
VKEde suhtes kehtivate nõuete leevendamine, et nad saaksid paremini keskenduda oma
tegevusele, koolitus ja ümberõpe, et anda töötajatele tulevikumajanduseks vajalikke oskusi,
ning investeerimine teadus- ja arendustegevusse. Selleks on vaja, et tööstust toetataks arukal
viisil, aidates ettevõtjatel kohanduda pikema perspektiivi nõuetega, nagu energiatõhususe
suurendamine ja uuendusliku „puhta” tehnoloogia kasutuselevõtt. Samuti eeldab see koostöö
tegemist liikmesriikidega, et kiiremini käivitada 2007.–2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika
programmid, millega toetatakse riiklikke investeeringuid. Selleks et Euroopas säiliksid
majanduskasvu eeldused pikemas perspektiivis, peab tema rahandus olema endiselt
usaldusväärne ja turud avatud.
Muudes valdkondades võtab komisjon meetmeid vastavalt ühtse turu toimimise läbivaatamise
tulemustele. Esitatakse mitmesuguseid algatusi, mille eesmärk on stimuleerida tarbijaid,
parandada kahjuhüvitise saamise võimalusi, soodustada äritegevust ühtse turu
maksukorralduse parandamise teel ja ajakohastada äritegevuse õigusraamistikku. Jaemüügi-,
elektrikaupade ja farmaatsiatoodete turgudel teostatakse sihipärast turuseiret, et selgitada välja
nende sektorite probleemid ja tagada, et ühtne turg annaks kodanikele konkreetset kasu. Ilmse
puudujäägina torkab silma, et ühtsel turul puudub endiselt ühtne ja kulutõhus
patendikorraldus.
Majandusprobleemide ja sotsiaalsete pingete süvenemise ajal tuleb senisest veelgi kindlamalt
ellu viia sotsiaalmeetmete kava võimaluste, juurdepääsu ja solidaarsuse edendamiseks.
Selleks et paremini lahendada noorte probleeme, nagu ebaproportsionaalselt suur tööpuudus
ja õpingute enneaegne lõpetamine, uuendab komisjon oma noorsoostrateegiat. Sellealases
tegevuses kuulub tähtis koht algatusele „Uued kutseoskused uute töökohtade jaoks”, mille
eesmärk on soodustada noorte kaasamist tööturule. Komisjon pöörab erilist tähelepanu sellele,
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et aidata Euroopa Parlamendil ja nõukogul võtta vastu komisjoni ettepanekud
diskrimineerimise vältimise, töönõukogude ning töö- ja pereelu kokkusobitamise alal.
Euroopa loovuse ja innovatsiooni aastal pööratakse peatähelepanu kutseoskuste
parandamisele ja uuendustegevuse edendamisele ELi majanduskasvu ja tööhõivestrateegia
raames. Teise sama valdkonna algatusega tihendatakse sidemeid ülikoolide ja ettevõtete
vahel. Tegevust alustanud Euroopa Tehnoloogiainstituudis moodustatakse esimene teadmisja innovaatikakogukond.
Majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva Lissaboni strateegia alusel on kujunenud üksmeel
küsimuses, kuidas tulla toime Euroopat ees ootavate konkurentsi- ja sotsiaalprobleemidega
ning rajada Euroopa majandus tema peamistele euroopalikele väärtustele – sotsiaalsele
õiglusele ja jätkusuutlikkusele. Majanduslangusega tuleb arvestada, kuid see ei tohiks ELi
kõrvale juhtida tema pikaajalisest eesmärgist – konkurentsvõimelise, teadmistel põhineva ja
jätkusuutliku tuleviku-Euroopa ülesehitamine. Euro kasutuselevõtt Slovakkias on tugevaks
signaaliks euro tähtsuse tõusust ja tema kasvavast rollist maailmamajanduse stabiliseerimisel.
Samal ajal analüüsitakse mõju, mida ELiga liitunud riigid on ELi majandusele avaldanud viie
aasta jooksul pärast laienemist.
Komisjonil tuleb 2009. aasta jooksul välja selgitada, kuidas kohandada Lissaboni strateegiat
nii, et see vastaks 2010. aastale järgneva perioodi vajadustele. Eriti oluline on ka lühema ja
pikema perspektiivi prioriteetide tasakaalustamine. Selleks et lühemas perspektiivis
suurendada tarbijate ja investorite usaldust ning pikemas perspektiivis parandada majanduse
vastupanuvõimet ja dünaamikat, tuleb selgeks eesmärgiks võtta struktuurireformide
elluviimine.
2.2.

Kliimamuutus ja jätkusuutlik Euroopa

2009. aasta on kliimamuutusega võitlemise seisukohalt võtmetähtsusega. Kopenhaagenis
toimub ÜRO kliimamuutuse alane konverents, mis paneb proovile maailma riikide tahte
astuda ajaloolise tähtsusega samm, mis krooniks jõupingutusi saavutada läbimurre püüdlustes
vähendada alates 2012. aastast kasvuhoonegaaside heitkoguseid.
Komisjoni eesmärk on viia EL kõige kaugeleulatuvamate eesmärkide taotlejate esirinda. EL
on käimasolevates kõnelustes juhtpositsioonil, kuna ta on võtnud eesmärgiks saavutada 2020.
aastaks kolm põhieesmärki: vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20 % võrra, toota
20 % energiast taastuvatest energiaallikatest ja suurendada energiatõhusust 20 % võrra.
Selleks et Euroopat tunnustataks kliimamuutuse vastase võitluse juhina, tuleb nende
eesmärkide saavutamiseks ettenähtud meetmete pakett tingimata ellu viia. Praegune
majandusvapustus ei muuda vähem oluliseks pikaajalist eesmärki – teostada poliitikat, mis
viib Euroopa süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisel enim saavutanud riikide hulka. Kõige
asjakohasem on suurendada nõudlust rohelise tehnoloogia ja energiatõhususe valdkonnas ning
eriti oluline on need meetmed täies ulatuses vastu võtta veel enne Euroopa Parlamendi
valimisi.
Nimetatud meetmed tagavad ELile juhtrolli ÜRO raames toimuvatel läbirääkimistel, mille
edukaks lõpuleviimiseks on vaja otsustavust, järjekindlust ja leidlikkust. 2009. aasta algul
esitab komisjon ettepanekud, milles käsitletakse ELi tegevuskava kaugeleulatuva ja igakülgse
ülemaailmse kokkuleppe saavutamiseks.
Paketi teine peaeesmärk on tagada Euroopa energiaturvalisus, jätkusuutlikkus ja
konkurentsivõime. 2008. aasta energiahindade tõus näitas veelkord Euroopa haavatavust
energiaküsimustes ning vajadust süvendada energiaturvalisust. Komisjoni strateegilises
energiaülevaates esitatakse energiaturvalisuse parandamise üldstrateegia, mille elluviimine
peaks olema üks 2009. aasta peamistest tegevussuundadest. Siia kuuluvad konkreetsed
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sammud energiatõhususe suurendamiseks, töö võrkude seostamise ja energiavarude haldamise
tõhususe suurendamiseks eeskätt uuemate liikmesriikide ühendamiseks Euroopa võrku ning
väljastpoolt ELi energia hankimise ja uute tarnijate kasutamise alase lähenemisviisi
ühtlustamine. Aruandes rõhutatakse ka seda, kui tähtis on võtta vastu gaasi ja elektri siseturu
alased ettepanekud, mis aitaksid edendada konkurentsi ja tagada asjakohane hinnatase ning
võimaldaksid riikide õigusloomeorganitel teha koostööd.
ELi poliitika nurgakivi on jätkusuutlikkus. 2009. aastat on kavas kasutada järelemõtlemiseks
säästva arengu strateegia ning selle eesmärkide tõhusa saavutamise viiside üle. Konkreetsetest
algatustest võib nimetada ELi Läänemere piirkonda hõlmavat strateegiat, millega
parandatakse piirkonna keskkonna jätkusuutlikkust, õitsengut, juurdepääsetavust ja
turvalisust. ELi transpordipoliitika muutub veelgi „rohelisemaks”. Komisjon avaldab teatise,
milles käsitletakse transpordi arengut 20–40 aasta jooksul, ja rohelise raamatu üleeuroopaliste
transpordivõrkude kohta. Keskkonna-, põllumajandus- ja kalanduspoliitika valdkonnas
püütakse igapäevast haldamist ja kontrollimist ühendada pikaajalise nägemusega Euroopa
loodusvarade säästvast kasutamisest. Samal 2009. aastal käivitab komisjon ulatusliku arutelu
selle üle, kuidas Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitikat silmas pidades korraldada
ümber ühine kalanduspoliitika, kusjuures keskseks küsimuseks kujuneb bioloogiline
mitmekesisus. 2009. aastal rakendatakse ka ühise põllumajanduspoliitika „tervisekontrolli”
ehk läbivaatamise tulemusi. Muu hulgas suunatakse vahendid pigem maaelu arendamisse kui
otsetoetuste tegemiseks, et paremini toime tulla uute ülesannetega, mis on seotud näiteks
kliimamuutuse, taastuvate energiaallikate kasutamise, veemajanduse ja bioloogilise
mitmekesisusega.
2.3.

Euroopa, mis on kodanike lähedal

Mis puudutab kodanikke otseselt mõjutavaid valdkondi, nagu põhiõigused ning kodakondsus,
ränne, õigusküsimused, julgeolek ja turvalisus, tarbijakaitse ning tervishoiupoliitika, siis neis
valdkondades poliitikat ellu viies on komisjon pidanud silmas, et Euroopa arengu peamine
eesmärk on tema kodanikud.
Arvestades ELi kodanike ootusi, esitab komisjon algatusi mitmes valdkonnas, mis kodanikke
vahetult puudutavad. Konkreetseid meetmeid võetakse tarbijakaitse eeskirjadest
kinnipidamise parandamiseks terves Euroopas. Komisjon jälgib pidevalt toiduohutust,
loomatervist ja loomade heaolu ning jätkab ELi tervishoiustrateegia väljatöötamist
eesmärgiga aidata liikmesriikidel kõige tõhusamalt parandada rahvatervist. Muu hulgas
tegeleb komisjon küsimusega, mida saaks EL teha, et vähendada tervisega seotud ebavõrdsust
eri liikmesriikide kodanike vahel.
Tulevase tegevuse ettevalmistamiseks jätkatakse koos eesistujariikide Tšehhi ja Rootsiga ka
2009. aastal tööd demograafia valdkonnas. Kevadisele Euroopa Ülemkogu kohtumisele
esitatakse hinnang selle kohta, mil määral on EL valmis demograafiliseks muutuseks.
2009. aastal esitab komisjon ettepanekud ELi kui vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva
ala edasiarendamise kohta. Nende ettepanekute alusel korraldatakse arutelu liikmesriikide
osavõtul ning nende eesmärk on võtta vastu Haagi programmi järelmeetmed.
Endiselt on esmatähtis ühise sisserändepoliitika väljatöötamine. Oma hiljutises teatises
„Euroopa ühine sisserändepoliitika: põhimõtted, meetmed ja vahendid”1 võttis komisjon
ülesandeks koostöös teiste ELi institutsioonide ja liikmesriikidega viia ellu mitmesugused
eesmärgid ja põhimõtted. Neid eesmärke peab komisjon silmas 2009. aastal, kui
sisserändepoliitika lõimitakse ELi laiemate poliitikavaldkondadega, nagu majanduskasv,
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konkurentsivõime
ja
sotsiaalne
kaasamine.
Arvestatakse
ka
välistegevuse
poliitikavaldkondadega. Selleks tugevdatakse rände juhtimise valdkonnas partnerlust
kolmandate riikidega ning tihendatakse sidemeid arengu- ja kaubanduspoliitika valdkonnas.
2009. aastal hakkab täielikult tööle Euroopa rändevõrgustik ja viiakse lõpule töö Euroopa
ühise varjupaigasüsteemi loomiseks (s.h asutatakse varjupaigaküsimuste Euroopa tugiamet),
et varjupaigasüsteemi saaks kasutusele võtta 2010. aastal. Komisjon peab eriti tähtsaks rändeja varjupaigaküsimusi käsitlevate hiljutiste ettepanekute vastuvõtmist ja ellurakendamist.
Operatiivkoostöö laiendamise ja uue Schengeni hindamismehhanismi käivitamisega
integreeritakse veelgi piiride haldamist. Tagasisaatmispoliitika valdkonnas edendatakse
liikmesriikide omavahelist praktilist koostööd ning liikmesriikide ja Euroopa Liidu
liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri koostööd.
ELi kodanikud saavad ELis vabalt liikuda ja seega peab neil õigusriigile kohase kaitse
saamiseks olema ühesugune juurdepääs õigusmõistmisele. Seaduserikkujate suhtes tuleb
algatada uurimine ja nende üle tuleb mõista kohut. 2009. aastal esitatakse algatused, millega
laiendatakse vastastikust tunnustamist mitmes konkreetses kriminaal- ja tsiviilõiguse
valdkonnas (kohtuotsused, menetlusõigused, pärimine ja testamendid). Seega astub EL tubli
sammu edasi õigusel rajanevaks alaks saamise suunas. ELi kodanike turvalisuse tagamiseks
esitab komisjon ka rea ettepanekuid, mis käsitlevad teatavaid konkreetseid ja uusi
kuritegevuse vorme. Eesmärk on ennetada laste väärkohtlemist ja nendega kauplemist,
tugevdada küberrünnakutega võitlemise ja nende ennetamise alast rahvusvahelist koostööd
ning vältida keemiliste, bioloogiliste, tuuma- ja radioaktiivsete relvade abil toimepandavate
terroriaktide ohtu.
2.4.

Euroopa kui ülemaailmne partner

Üleilmastumise ajal ei saa eespool nimetatud eesmärke ja ülesandeid täita üksnes Euroopa
vajadusi arvestades. Nende täitmisele aitab kaasa Euroopa välispoliitika, milles pikaajaline
strateegia on alati ühendatud konkreetsete tegudega, kui seda nõuab välispoliitiline olukord.
2009. aastal jätkab komisjon pikaajaliste suhete kindlustamist oma peamiste partneritega.
Möödunud aasta on näidanud, kui tähtis on pingelistel aegadel kooskõlastada oma seisukoht
Ameerika Ühendriikidega. Möödunud aastal on ilmnenud seegi, kui olulised on Euroopale
head suhted Venemaaga ning tõhusa poliitika väljatöötamine energia, rände, kaubanduse ja
investeerimise valdkondades. Finantskriis on taas tõestanud, et Euroopa peab tihendama
sidemeid oma peamiste Aasia partneritega nagu Hiina, India ja Jaapan ning teiste kiire
majanduskasvuga riikidega, nagu Brasiilia.
2008. aasta suvel toimunud Gruusia kriisi ajal ilmnesid selgelt kaks ELi välistegevuse tahku.
Esiteks näitas see, et Euroopa Liitu käsitatakse konflikti ennetamisel ja lahendamisel
positiivse tegurina, kes suudab ka kõige pingelisemas olukorras tegutseda vahendajana.
Teiseks nõudis olukord ELilt taas kiiret ja otsustavat tegutsemist mitte üksnes diplomaatia
valdkonnas, vaid ka abivajajaile humanitaarabi andmisel.
Kaks kuud hiljem lahvatanud finantskriisi ajal näitas EL taas, et tal on keskne roll olukorra
lahendamises tõeliselt ülemaailmsel tasemel. Komisjonil on äärmiselt oluline osa ka tulevastel
rahvusvahelistel tippkohtumistel, mille eesmärk on taastada usaldus rahvusvahelise
finantssüsteemi suhtes ja vahetada mõtteid maailmamajanduse pikaajalise suunamise üle.
Komisjon kavatseb pöörata erilist tähelepanu järgmisele:
• Töö Euroopa Liidu laienemise nimel, kusjuures läbirääkimised Horvaatiaga jõuavad
otsustavasse järku. Töötatakse välja Euroopa seisukohad teiste Lääne-Balkani riikide
suhtes ning ühinemisläbirääkimisi Türgiga jätkatakse sedamööda, kuidas edenevad tema
sisereformid. Komisjon hoiab erilise tähelepanu all ka Kosovo majandust ja poliitikat.
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• Barcelona protsessi kuuluva Vahemere Liidu ja idapartnerluse edasiarendamine annab
samuti tunnistust sellest, kui tähtsaks peab EL tõhusaid ja igakülgseid suhteid
naaberriikidega. Suuremaid ülesandeid, nagu energiaturvalisus, ränne ja kliimamuutus on
lihtsam täita, kui EL suudab õigesti korraldada oma suhteid naaberriikidega. Euroopa
naabruspoliitika raames töötab komisjon välja ideed, mis aitavad ELil leida tasakaalu ühelt
poolt kõikide naabritega majandus- ja poliitiliste suhete arendamise ning teiselt poolt
üksikute piirkondade ja partneritega konkreetsetest vajadustest lähtuvate suhete
kujundamise vahel.
• Ameerika Ühendriikide uue administratsiooniga tõhusate töiste suhete sisseseadmine, mis
on eriti tähtis selleks, et lahendada ülemaailmseid probleeme nagu kliimamuutus,
suurendada julgeolekut ja stabiilsust ning arendada majandus- ja õigusloomealast
koostööd.
• Endiselt on väga oluline viia lõpule läbirääkimised Doha arengukava üle, kuna see võib
avada ELi ettevõtjatele uusi turge, soodustada arengut ja vähendada protektsionismi terves
maailmas. Samal ajal jätkab EL käimasolevate kahepoolsete kaubandusläbirääkimiste
pidamist ja, kui võimalik, ka lõpuleviimist.
• Aastatuhande arengueesmärkide elluviimiseks suhete kindlustamine ja liitude loomine
arengumaadega, et lahendada ülemaailmseid probleeme, millest paljud, näiteks
energiavarustuskindlus ja toiduainetega kindlustamine, kliimamuutus ja rahvastikuränne,
mõjutavad kõige tõsisemalt just arengumaid. Komisjon kavatseb oma suhteid
arengumaadega veelgi edasi arendada.
3.

PAREM

ÕIGUSLOOME: LUBADUSTE TÄITMINE JA UUE ÕIGUSLOOMEKULTUURI
KUJUNDAMINE

Finantskriisi ja majandusolukorra halvenemise tõttu on olulisem kui kunagi varem võtta vastu
kõrgetasemelisi õigusakte, et suurendada majanduse konkurentsivõimet. Seda arvestades on
komisjoni 2009. aasta õigusloometegevuse nurgakivi õigusaktide lihtsustamine ja
parandamine ning asjatu halduskoormuse vältimine. Peamine eesmärk on parandada uute
ettepanekute kvaliteeti, lihtsustada kehtivate õigusaktide nõudeid ja vähendada
halduskoormust. Nagu ikka sõltub nende eesmärkide saavutamine sellest, kui hea on koostöö
teiste institutsioonide ja liikmesriikidega. EL kavatseb jätkata peamiste rahvusvaheliste
partneritega peetavaid arutelusid õigusloomealase koostöö, õigusnormide lähendamise ja
eeskirjade ühtlustamise üle.
Parema õigusloome kolmandas strateegilises ülevaates käsitletakse parema õigusloome
tegevuskava kolme peamist koostisosa – mõju hindamist, lihtsustamist ja halduskoormuse
vähendamist. Selles analüüsitakse ka viisi, kuidas komisjon tõhustab mõju hindamise
süsteemi, sealhulgas seda, kuidas ta rakendab läbivaadatud suuniseid ja vaatab läbi 2005.
aasta novembris koostatud mõju hindamise ühtset lähenemisviisi. Vaadatakse läbi ja
ajakohastatakse nii õiguskeskkonna lihtsustamise strateegiat kui ka kodifitseerimisprogrammi.
Samal ajal hinnatakse halduskoormuse vähendamise tegevusprogrammi rakendamist ja 2012.
aastaks kehtestatud eesmärgi (vähendada halduskoormust 25 %) saavutamisel tehtud
edusamme. Eeltoodut arvestades ning tuginedes mahukale sisetööle ja halduskoormust
käsitleva sõltumatute huvirühmade kõrgetasemelise töörühma panusele esitab komisjon
asjakohased ettepanekud.
2004. aastal, oma ametiaja alguses, vaatas komisjon läbi esitatud õigusaktide eelnõud, et
hinnata nende vastavust poliitilistele eesmärkidele ja õigusloome parandamise meetmetele.
Tagasi otsustati võtta märkimisväärselt palju ettepanekuid. Niisugust läbivaatamist kavatseb

ET

8

ET

komisjon soovitada ka järgmisele koosseisule. Õigusloome- ja tööprogrammis on veelgi
ettepanekuid, mille komisjon kavatseb tagasi võtta.
Jätkub töö ühenduse õigusaktide kohaldamise parandamiseks. Antakse hinnang 2008. aasta
aprillis käivitatud komisjoni ja liikmesriikide ühisele teavitamise, probleemide lahendamise ja
rikkumiste heastamise alasele katseprojektile.
4.

EUROOPA LIIDUST TEAVITAMINE

Kuna majanduskeskkond halveneb ja Lissaboni leping jäi ratifitseerimata, tuleb
teavitustegevus senisest rohkem koondada Euroopa Liidu konkreetsetele saavutustele ning
kodanike igapäevaelu kõige rohkem mõjutavatele küsimustele.
2009. aasta on esimene aasta, mil nõukogu, Euroopa Parlament ja komisjon lepivad kokku
institutsioonidevahelised prioriteedid vastavalt ühisavaldusele, milles käsitletakse partnerlust
Euroopa asjadest teavitamisel. Kuna ees ootavad Euroopa Parlamendi valimised, kuhu tuleb
kaasata 375 miljonit valijat, keskendub institutsioonide ühine teavitustöö vastavalt kolme
institutsiooni kokkuleppele just neile valimistele. Teavitustöö keskendatakse eeskätt neile
sihtrühmadele, kes puutuvad ELi asjadega vähem kokku, nagu noored, naised ja töötud.
Selleks et üldsust paremini teavitada energeetika- ja kliimamuutuse paketi vastuvõtmise
käigust, eeskätt 2009. aasta detsembris toimuvast Kopenhaageni konverentsist, ning Kesk- ja
Ida-Euroopa riikide demokraatliku pöörde 20. aastapäevast, on väga oluline teha koostööd
Euroopa Parlamendi ja liikmesriikidega. Komisjon keskendub Berlini müüri lammutamise ja
raudse eesriide langemise 20. aastapäeva pidustustele ning 2004. aasta laienemise viiendale
aastapäevale, mis annab võimaluse rõhutada kõiki eurooplasi siduvaid ühiseid väärtusi, nagu
demokraatia, vabadus ja solidaarsus.
Ajal, mil EL tegeleb finantskriisi ja mõjuga, mida see avaldab majandusele tervikuna, on
kõigi kolme institutsiooni tähtis ülesanne teavitada oma partnerlusest jätkusuutliku
majanduskasvu, tööhõive ja solidaarsuse edendamisel.
Komisjoni muud teavitamisalased eesmärgid on suunatud sellele, et kajastada lisaväärtust,
mida EL annab kodanikele kasvavat muret põhjustavates valdkondades, nagu üldine
turvalisus ning Euroopa rolli kindlustamine maailmas.
Aastaks 2009 kavandatud institutsioonidevahelise teabevahetuse prioriteedid
• 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimised
• Energeetika ja kliimamuutus
• Kesk- ja Ida-Euroopa riikide demokraatliku pöörde 20. aastapäev
• Jätkusuutlik majanduskasv, tööhõive ja solidaarsus
Muud aastaks 2009 kavandatud teabevahetuse prioriteedid
• Kodanike Euroopa tulevik
• Euroopa roll maailmas
Teavitusvaldkonna „Jätkusuutlik majanduskasv, tööhõive ja solidaarsus” raames pööratakse
erilist tähelepanu loovusele ja innovatsioonile, kuna 2009. aasta on Euroopa loovuse ja
innovatsiooni aasta.
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EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON

Brüssel 5.11.2008
KOM(2008) 712 lõplik

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE,
EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING
REGIOONIDE KOMITEELE
Komisjoni 2009. aasta õigusloome- ja tööprogramm
Parema Euroopa nimel
2. KÖIDE: LISAD
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I LISA – Strateegiliste ja prioriteetsete algatuste loetelu
STRATEEGILISED ALGATUSED
Pealkiri

Ettepaneku või akti
liik

Kohaldamisala ja eesmärkide kirjeldus

Lissaboni majanduskasvu ja Mitteseadusandlik
Teatises antakse ülevaade reformide rakendamise seisust liikmesriikides ja ELis tervikuna
tööhõive strateegia
meede / komisjoni ning esitatakse ettepanekud selle kohta, millises vormis peaks strateegia jätkuma pärast
teatis
2010. aastat.
Euroopa taastumisraamistik

Seadusandlikud
ja
mitteseadusandlikud
meetmed / lõplikku
valikut ei ole veel
tehtud

Komisjon rakendab 2008. aasta novembri Lissaboni strateegia paketis nimetatud meetmed,
pidades silmas kevadel toimunud Euroopa Ülemkogu järeldusi. Eelkõige keskendub
komisjon meetmetele, mis on suunatud kogu majandust tabanud kriisi mõjudega
toimetulekule.

Tuleviku finantsturgude pakett

Seadusandlikud
meetmed / lõplikku
valikut ei ole veel
tehtud

See finantsmeetmete pakett koostatakse praegu toimuva ulatusliku läbivaatamise alusel,
mille käigus uuritakse kõigi finantsjuhtimises osalejate ja kõigi oluliste kapitalituru
investorite (sealhulgas riskimaandusfondide ja investeerimisühingute) suhtes kohaldatavate
eeskirjade asjakohasust, nende üle teostatavat järelevalvet ja nende läbipaistvust. See
hõlmab ka äriühingute juhtide töö tasustamist ja tuletisväärtpaberite turge. Paketis võetakse
nõuetekohaselt arvesse ka Euroopa Parlamendi selle valdkonna resolutsioone.

ELi finantsturgude järelevalve

Seadusandlikud
Komisjon algatab need meetmed ELi finantsturgude järelevalvega tegeleva Larosière’i
meetmed / lõplikku grupi soovituste alusel.
valikut ei ole veel
tehtud
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Parema õigusloome pakett:
a) teatis, milles antakse
ülevaade halduskoormuse
mõõtmisest ja seatakse selle
vähendamiseks valdkondlikud
eesmärgid;

Kolmandas parema õigusloome strateegilises ülevaates esitatakse ülevaade parema
a) Mitteseadusandlik õigusloome tegevuskava kolme põhielemendi − mõjuhinnangu, lihtsustamise ja
meede / komisjoni halduskoormuse vähendamise kohta. Selles uuritakse mõjuhinnangu süsteemi tugevdamise
teatis
võimalusi. Õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia ja kodifitseerimise programm
vaadatakse läbi ja neid ajakohastatakse. Samal ajal vaadatakse läbi ka halduskoormuse
vähendamise tegevusprogrammi rakendamine ja hinnatakse 2012. aastaks seatud eesmärgi
(vähendada halduskoormust 25 %) saavutamiseks tehtud edusamme. Komisjon esitab
b)
kolmas
aruanne b) Mitteseadusandlik halduskoormuse vähendamiseks veel teisigi ettepanekuid.
meede / komisjoni
lihtsustamisstrateegia kohta
töödokument
Teatis, mis käsitleb ELi Mitteseadusandlik
seisukoha
ettevalmistamist meede / komisjoni
ÜRO
kliimamuutuste teatis
raamkonventsiooni
osaliste
konverentsi
Kopenhaagenis
toimuvaks 15. istungiks

ELi Läänemere
strateegia

piirkonna Mitteseadusandlik
Järgides Euroopa Ülemkogu üleskutset, esitab komisjon ulatusliku Läänemere piirkonna
meede / komisjoni strateegia.
teatis

Teatis vabadusel, turvalisusel Mitteseadusandlik
ja õigusel rajanevat ala meede / komisjoni
käsitleva
Stockholmi teatis
programmi kohta

ET

Teatises selgitatakse täpsemalt, kuidas EL kavatseb saavutada oma eesmärgi hoida
maailma keskmise temperatuuri tõus alla 2 °C võrreldes industrialiseerimiseelse ajajärgu
tasemega, ning esitatakse ELi seisukohad erinevate võimaluste (sealhulgas investeerimisja rahastamisvõimaluste) kohta, kuidas kliimamuutuste vastu võitlemiseks edasiste
meetmete võtmisse saaks kaasata kõik riigid. Teatiseks kujundatakse ulatuslik ELi
seisukoht enne 2009. aasta novembris Kopenhaagenis toimuvat ÜRO kliimamuutuste
konverentsi.

Algatuses esitatakse ühised prioriteedid ja eesmärgid ELi kui vabadusel, turvalisusel ja
õigusel rajaneva ala edasiseks arenguks, eesmärgiga teha kindlaks vahendid ja kavandada
algatused, millega kõnealuseid prioriteete ja eesmärke on ELi tasandil kõige parem
saavutada. Algatuses tuginetakse peamistele strateegilistele dokumentidele nagu Euroopa
sisserände- ja varjupaigapakt, 17. juuni 2008. aasta teatised sisserände ja
varjupaigaküsimuste kohta, e-kohut käsitlev teatis ja narkootikumidealane tegevuskava.
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Laienemisstrateegia
väljakutsed
Euroopa
pakett

ja Mitteseadusandlik
2009. aastal võtab komisjon meetmeid, et rakendada Euroopa Liidu laienemise küsimuses
meede / komisjoni saavutatud uut konsensust, sealhulgas nõukogu taotlust kiirendada Lääne-Balkani riikide
teatis
stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi.

naabruspoliitika Mitteseadusandlik
Pakett hõlmab raamteatist ja 12 tegevuskava.
meede / komisjoni
teatis

Eelarve läbivaatamine

Mitteseadusandlik
Eesmärk on uurida, millised reformid on vajalikud, et optimeerida Euroopa panust
meede / komisjoni järgmise kümnendi põhiprobleemide lahendamisse, tuginedes ühiste huvide järgimisest
teatis
saadava lisaväärtuse ja kulutõhususe põhimõtetele, ning kuidas kõnealust panust peaks
rahastama. Kõnealune analüüs annab olulise panuse komisjoni järgmise koosseisu poolt
uueks mitmeaastaseks finantsraamistikuks esitatavatesse ettepanekutesse.

(12 algatust)
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PRIORITEETSED ALGATUSED
Pealkiri
Väikeettevõtete
raamatupidamiskoormuse
vähendamine

Ettepaneku või akti
liik

Kohaldamisala ja eesmärkide kirjeldus

Seadusandlik meede / Ettepaneku eesmärk on vähendada väikeettevõtete halduskoormust raamatupidamise
direktiiv
valdkonnas, nähes sealhulgas ette vabastuse kõige väiksematele ettevõtetele.
Õiguslik alus: EÜ
asutamislepingu
artikkel 95

Soovitus
ühtse
turu Mitteseadusandlik
rakendamisel
kasutatavate meede/ soovitus
partnerluste kohta

See algatus on üks 2007. aasta novembris avaldatud ühtse turu läbivaatamist käsitleva
teatise tulemustest. Peamine eesmärk on teha kindlaks head tavad ja sõnastada
soovituslikud meetmed, mida liikmesriigid ja komisjon peaksid rakendama erinevate
ülesannete täitmiseks, mis jäävad ühtse turu eeskirjade ülevõtmisel, rakendamisel ja
jõustamisel liikmesriikide pädevusse. Soovituslikud meetmed ja head tavad töötatakse
välja alt ülespoole suunatud protsessi käigus tihedas koostöös liikmesriikidega.

Teatis tarbijakaitset käsitleva Mitteseadusandlik
Komisjoni käsutuses olevad tõendid annavad alust arvata, et tarbijakaitset käsitlevate
ühenduse õigustiku jõustamise meede / komisjoni õigusaktide jõustamine ei ole kaugeltki mitte ühtne. Teatis tugineb tarbijakaitsealase
kohta
teatis
koostöö määruse raames liikmesriikidega tehtavale koostööle ning selles käsitletakse
võimalusi jõustamise tõhustamiseks, et parandada tarbijakaitse tulemuslikkust, eelkõige
piiriülestes küsimustes.
Teatis jaemüügi sektori seire Mitteseadusandlik
Teatises esitatakse ühtse turu läbivaatamisel väljakuulutatud jaemüügituru seire põhjal
kohta
meede / komisjoni tehtud järeldused. Seire eesmärk on teha kindlaks võimalikud jaemüügi sektori turuhäired
teatis
nii tarbijate kui ka tarnijate seisukohast. See tähendab, et jaemüügi teenuseid
analüüsitakse kui tänapäeva majanduses võtmetähtsusega vahendusteenuseid, mis
toimivad tuhandete toodete pakkujate ja lõpptarbijate vahelise kanalina. Teatises
käsitletakse nii jaemüügi sektorit kui ka sellele turustusahelas eelnevaid ja järgnevaid
turge.
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Euroopa
Parlamendi
ja
nõukogu direktiivi nr 2000/35
(hilinenud
maksmisega
võitlemise kohta äritehingute
puhul) läbivaatamine

Seadusandlik
ettepanek / direktiiv
Õiguslik alus:
asutamislepingu
artikkel 95

EÜ

Kehtivad õigusaktid tuleks läbi vaadata, et arendada edasi ettevõtluskeskkonda, mis
soodustab ärivõlgnevuste õigeaegset tasumist, et parandada eelkõige VKEde
konkurentsivõimet, pannes sealjuures eriti rõhku piiriülestele äritehingutele.

EÜ
konkurentsieeskirjade Tuleb veel kindlaks EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahju hüvitamist käsitlev valge raamat
rikkumisest tekkinud kahju määrata
võeti vastu selleks, et konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahju hüvitamise üle
hüvitamist käsitleva valge
peetavaid arutelusid soodustada ja neid täpsemini suunata, esitades konkreetsed
raamatu järelalgatus
soovitused tõhusaks kaebuste esitamise süsteemiks, mida Euroopas konkurentsieeskirjade
rikkumise tõttu kannatanud saaksid kasutada. EÜ asutamislepinguga on tagatud
kõnealuste kannatanute õigus saada hüvitist. Eelkõige võivad kahju kanda kodanikud ja
väikeettevõtted, kellele praegu hüvitist ei maksta. Komisjon leiab, et asjakohane on teha
ettepanek võtta järelmeetmeid.
Teatis põllumajandustoodete Mitteseadusandlik
Teatises esitatakse põllumajandustoodete kvaliteedipoliitikat käsitlevate õigusaktide
kvaliteedipoliitika kohta
meede / komisjoni väljatöötamise võimalused, mille koostamisel võetakse arvesse põllumajandustoodete
teatis
kvaliteedipoliitikat käsitlevale rohelisele raamatule saadud vastuste tulemusi. Teatis
kujutab endast eeltööd edasistele spetsiifilistele ettepanekutele, mis võidakse esitada 2010.
aastal ja võivad hõlmata järgmisi küsimusi: nõuded ja normid, mida peavad täitma
põllumajandustootjad, kes ületavad minimaalsete hügieeni- ja ohutusnõuete, ELi
turustamisstandardite (eelkõige geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste
eritunnustega seotud) ELi kvaliteedikavade ning toidukvaliteedi sertifitseerimiskavade
nõudeid.
Roheline
raamat
kalanduspoliitika
kohta

ET

ühise Mitteseadusandlik
Ühine kalanduspoliitika tuleb hiljemalt 2012. aasta lõpuks läbi vaadata. Reformi
reformi meede / roheline ettevalmistamiseks algatatakse 2009. aastal avalik arutelu, mille tulemusi arvesse võttes
raamat
koostatakse 2010. aasta lõpus ettepanek.
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Kõrgkoolide ja ettevõtjate Mitteseadusandlik
Kõrgkoolid tegutsevad haridusest, teadusuuringutest ja innovatsioonist moodustuva
dialoogi käsitlev teatis
meede / komisjoni teadmiste kolmnurga keskel. Kõrgkoolid täidavad keskset rolli teadmiste Euroopa
teatis
loomisel ning peavad muutuma avatumaks ühiskonna vajadustele. Teatises tuginetakse
headele tavadele ning tehakse ettepanekud suunitluste ja struktuuride kohta, mis
võimaldaksid kõrgkoolidel ja ettevõtjatel teha paremat ja tihedamat koostööd, et
vähendada kõrgkoolide ja ettevõtjate vahelisi tõkkeid, parandada haldust, muuta
õppekavad asjakohasemaks, suurendada kõrgkoolide ja üliõpilaste ettevõtlikkust,
parandada liikuvust ning arendada ja tugevdada kõrgkoolide rolli elukestvas õppes.
Noorte piiriülese liikuvuse Mitteseadusandlik
Roheline raamat on lähtepunktiks algatusele, mille raames otsitakse liikuvuse
edendamist käsitlev roheline meede / roheline arendamiseks täiendavaid võimalusi lisaks Erasmuse programmile. Selles kutsutakse
raamat
raamat
sidusrühmi üles osalema arutelus selle üle, millised võiksid olla võimalikud uued viisid,
kuidas noorte piiriülest liikuvust julgustada ja toetada. Algatuse kohaldamisala hõlmab
ülikoolide sektorit, kuid läheb sellest kaugemale, kaasates ka noored üldisemalt, näiteks
kutseõppe, täiskasvanuhariduse, vabatahtliku tegevuse ning noored ettevõtjad ja
kultuurisektori.
Info- ja sidetehnoloogia alast Mitteseadusandlik
Komisjoni eesmärk on teha ettepanek info- ja sidetehnoloogia alast teadus- ja
teadus- ja arendustegevust ning meede / komisjoni arendustegevust ning innovatsiooni käsitlevaks strateegiaks, mis võimaldab Euroopal
innovatsiooni käsitlev teatis
teatis
juhtida info- ja sidetehnoloogia arengut, toetada uute ettevõtete kasvu ning kasutada
paremini ära info- ja sidetehnoloogia innovatsiooni, et toime tulla peamiste
sotsiaalmajanduslike probleemidega.

Energiatõhususe parandamist Mitteseadusandlik
See teatis järgneb 13. mail avaldatud esimesele teatisele KOM(2008)241 ja aitab kindlaks
info- ja sidetehnoloogia abil meede / komisjoni teha, kui suur on info- ja sidetehnoloogia potentsiaal energiatõhususe parandamisele
käsitlev teine teatis
teatis
kaasaaitamiseks kogu majanduses ning millised on võimalikud meetmed, mis aitaksid
tagada, et kõnealune potentsiaal rakendust leiab.
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Teatis
vähese Mitteseadusandlik
Teatises käsitletakse ressursivajadusi ja -allikaid, uurides kõiki võimalikke
süsinikdioksiidiheitega
meede / komisjoni erainvesteeringute (sh investeerimisühingute kapitali ja riskikapitali) puhul
tehnoloogia rahastamise kohta teatis
finantsvõimenduse kasutamise, rahastamisallikate vahelise kooskõlastamise tõhustamise
ning lisavahendite hankimise viise. Eelkõige uuritakse võimalust luua uued mehhanismid
vähese süsinikdioksiidheitega kõrgtehnoloogia tööstuslikuks tutvustamistegevuseks ja
turul kasutuselevõtuks ning kaalutakse innovatsiooni suhtes kohaldatavate
maksusoodustuste kulusid ja eeliseid.
Transpordi tulevikku käsitlev Mitteseadusandlik
Algatus on seotud 2001. aasta transpordipoliitika valge raamatuga ja selle 2006. aasta
meede / komisjoni vahekokkuvõttega. Algatuse eesmärk on õhutada ulatuslikku arutelu transpordi
teatis
teatis
tulevikustsenaariumide üle 20−40 aasta pärast ning töötada välja vahendid ja pakkuda
tehnilist tuge üldise säästva transpordipoliitika lähenemisviisi jaoks, mis võimaldab teha
kindlaks probleemid ja võimalused, mis alates praegusest kuni aastani 2050 võivad nõuda
meetmete võtmist.
Ettepanek võtta vastu Euroopa
Parlamendi
ja
nõukogu
määrus, millega muudetakse
määrust (EÜ) nr 44/2001
kohtualluvuse ja kohtuotsuste
täitmise kohta tsiviil- ja
kaubandusasjades (Brüsseli I
määrus)

Seadusandlik
ettepanek / määrus
Õiguslik alus:
asutamislepingu
artikkel 65

Algatuse eesmärgid on järgmised:
• tagada kõigi tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuste vaba ringlus, liikudes
selles suunas, et kaotada tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud välisriigi kohtuotsuste
EÜ
tunnustamise nõue;
• viia määruse sätted kooskõlla asjaomase valdkonna uute rahvusvahelise õiguse
aktidega, nagu ainupädeva kohtu valiku kokkuleppeid käsitlev Haagi konventsioon;
• parandada määruse nende sätete toimimist, mille kohaldamisel on ilmnenud probleeme;
• tugevdada kohtute vahelist tegelikku koostööd ja
• luua terviklik ja ühtne süsteem kohtualluvuse üle otsustamiseks ning lihtsustada tsiviilja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist.

Ettepanek võtta vastu Euroopa Seadusandlik
Euroopa varjupaigaküsimuste tugiamet pakub muu hulgas praktilist abi liikmesriikidele
Parlamendi
ja
nõukogu ettepanek / määrus
varjupaigataotluste kohta otsuste tegemisel, eelkõige tehes tööd selle nimel, et töötada
määrus,
millega
luuakse
välja ühine lähenemisviis päritoluriiki käsitlevale teabele ja luua ühine Euroopa
Õiguslik
alus:
EÜ
Euroopa varjupaigaküsimuste
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tugiamet

asutamislepingu
artikkel 66 ja/või 308

Pakett lihtsustab seaduserikkujate kohtulikule vastutusele võtmist ja (eelkõige kõige
haavatavamate) ohvrite kaitsmist, pöörates eriti suurt tähelepanu lastele.

Organiseeritud
kuritegevuse
pakett: ohvrite aitamine
a) ettepanek võtta vastu
nõukogu raamotsus laste
seksuaalse ekspluateerimise ja
lapsporno vastu võitlemise
kohta;

b) ettepanek võtta vastu
nõukogu raamotsus
inimkaubanduse tõkestamise ja
selle vastu võitlemise ning
ohvrite kaitse kohta;

c) raamotsus kuriteoohvritele
abi osutamise kohta ELis;

a) Seadusandlik
ettepanek / raamotsus
(JSK)
Õiguslik alus: EÜ
asutamislepingu
artiklid 29, 31 ja 34
b) Seadusandlik
ettepanek / raamotsus
(JSK)
Õiguslik alus: EÜ
asutamislepingu
artikkel 29, artikli 31
punkt e ja artikli 34
lõike 2 punkt b

c) Seadusandlik
ettepanek / raamotsus
(JSK)
Õiguslik alus: EÜ
d) kuriteoohvritele hüvitise asutamislepingu
maksmist käsitleva direktiivi artikkel 31
muutmine;
d) Seadusandlik
ettepanek / direktiiv
Õiguslik alus: EÜ
e) küberkuritegevuse vastu

ET

varjupaigaalane koolituskava.

a) Kookõlas üldise lastekaitse poliitikaga peaks ettepanek tõstma praegu raamotsusega
2004/68/JSK ette nähtud laste kaitstuse taset seksuaalne kuritarvitamise vastu eelkõige
seksuaalse ekspluateerimise ja lapsporno vormis. Arvesse tuleb võtta uusi kuritegevuse
nähtusi ja lisada uusi sätteid, et viia ELi õigusaktid kooskõlla kõrgeimate rahvusvaheliste
standarditega.

b) Ettepanek peaks tõhustama kohtulikule vastutusele võtmist, ohvrite toetamise
mehhanisme ja ohvrite õigusi kriminaalmenetluses, eelkõige kõige haavatavamate ohvrite
puhul, ning selles peaks erilist tähelepanu pöörama lastele ja soospetsiifilistele
aspektidele.

c) 2001. aasta raamotsus ohvrite seisundi kohta kriminaalmenetluses on ebarahuldav ja
selle rakendamine jätab soovida. Tehakse ettepanek võtta vastu uus raamotsus, mis
võimaldaks pakkuda kõigis ELi liikmesriikides kuriteoohvritele paremini vajalikku abi.
d) Poliitika põhieesmärk on pakkuda välja lahendused, mis suurendaksid õiguskindlust ja
paindlikkust ning vastaksid kodanike õigustatud ootustele.

e) Pidades silmas hiljutisi esmatähtsate sideinfrastruktuuride vastaseid rünnakuid mõnedes
liikmesriikides, on vaja välja töötada ühised kriminaalõiguse kriteeriumid, et tugevdada
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võitlemise meetmed

asutamislepingu
artikkel 65
e) Seadusandlik
ettepanek / raamotsus
(JSK)
Õiguslik alus: EÜ
asutamislepingu
artiklid 29, 30, 31 ja
34

Terrorismivastase
pakett:

võitluse Mitteseadusandlik
meede / komisjoni
teatised
a)
keemilist,
bioloogilist,
tuuma- ja kiirgusohtu käsitlev
teatis

rahvusvahelist koostööd küberrünnakute vastases võitluses ja nende ära hoidmises.
Sealjuures tuleb erilist tähelepanu pöörata zombi-võrkudele ja muudele ulatuslike
kuritegelike rünnakute algatamiseks kasutatavatele vahenditele.

Paketis näidatakse, millise poliitika võiks algatada ELi tasandil keemilise, bioloogilise,
tuuma- ja kiirgusohu vähendamiseks, osutades ka sellele, milliseid tehnilisi ja teaduslikke
vahendeid võivad terroristid oma rünnakute toimepanekuks kasutada.
Eesmärk on tagada, et ELi tasandil tehakse kõik, et vältida terroristide ja nendeks
pürgijate juurdepääsu kiirgusohtlikele, bioloogilistele ja keemilistele ainetele ja relvadele.

b)
bioloogiliseks
ohuks
valmisolekut käsitlev teatis
c) tegevuskava, mis käsitleb
kiirgusja
tuumaohu
vähendamist Euroopa Liidus
d) keemiliste, bioloogiliste,
tuumaja
radioloogiliste
intsidentide ärahoidmise ja
neile reageerimise hea tava
Teatis
vastastikuse Mitteseadusandlik
Algatus järgneb vastastikust tunnustamist käsitlevale uuringule ja selles esitatakse
tunnustamise kohta kriminaal- meede / komisjoni ettepanekud järgnevate sammude kohta, sealhulgas õiguslike ja kõrvalmeetmete kohta
ja tsiviilasjades
teatis
(tegevuskava).
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Algatuse põhieesmärk on käsitleda horisontaalseid probleeme, millega puututakse kokku
vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamisel, ning parandada praeguse
kriminaalasjades tehtava koostöö süsteemi puudujääke.

Kriminaalmenetluse
menetlusõigusi
õigusakt

käsitlev

Seadusandlik
ettepanek / raamotsus
(JSK)
Õiguslik alus: EÜ
asutamislepingu
artikli 31 lõike 1
punkt c

Mitteseadusandlik
Teatis valdkondliku sotsiaalse
meede / komisjoni
dialoogi kohta
teatis
Tervishoiu
tervishoiuga
ebavõrdsuse
ELis

Algatuse eesmärk on kehtestada ühised miinimumnõuded, mis tagavad õiglase
kohtupidamise ELis, et suurendada vastastikust usaldust ja seega ka lihtsustada
vastastikust tunnustamist. Õigusi kaitsele käsitlevate ühiste miinimumnõuete vajadus
tuleneb vastastikusest tunnustamisest, mis ei saa tõhusalt toimida, kui liikmesriigid ei
usalda üksteise kohtusüsteeme.

Teatise eesmärk on analüüsida ja hinnata valdkondliku sotsiaalse dialoogi arengut alates
1998. aastast ja vajadusel teha ettepanekuid muudatusteks.

solidaarsus: Mitteseadusandlik
Praegu on ainult vähesed riigid kehtestanud selged meetmed tervishoiuga seotud
seotud meede / komisjoni ebavõrdsuse vähendamiseks. Teatisega püütakse tõsta teadlikkust ja seada tervishoiuga
vähendamine teatis
seotud ebavõrdsus kõigis ELi riikides poliitiliseks prioriteediks. Teatisega toetatakse
liikmesriike nende meetmetes, mis on suunatud tervishoiuga seotud ebavõrdsuse
vähendamiseks, eelkõige struktuurifondide ja heade tavade vahetamise kaudu ning
aidatakse parandada olemasolevaid tervishoiuga seotud ebavõrdsuse seire mehhanisme
kogu ELis ning tervishoiuga seotud ebavõrdsuse vähendamise eesmärgi kaasamist ELi
poliitikavaldkondadesse.

Paljusid sidusrühmi ühendava Euroopa platvormi loomine, mille raames kaasatakse kõigi
Vähktõve vastu võitlemise Mitteseadusandlik
meede: Euroopa platvorm
meede / komisjoni tasandite (ELi, riigi, piirkondliku ja kohaliku tasandi) sidusrühmad vähktõve kui tüüpilise
mittenakkava haiguse vastu võitlemise meetmesse ning mis hõlmab selliseid küsimusi
teatis
nagu:
• võrreldavad andmed ja tõendusmaterjalid, et toetada õppimist ja teadmiste jagamist;
• vähktõve alaste teadusuuringute prioriteedid;
• ennetamine (nt tubaka vastase võitluse ja vähi sõeluuringute tõhustamise abil);
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• vähktõvega seotud tervishoiu heade tavade kindlakstegemine ja nende edendamine kogu
Euroopas;
• Euroopa vähivastaste eeskirjade ajakohastamine, andes kodanikele vähiriski
minimeerimiseks konkreetseid teaduslikel alustel põhinevaid soovitusi.
Ettepanek Alzheimeri tõbe Mitteseadusandlik
Suuniste pakkumine ELi meetmeteks, millega võideldakse Alzheimeri tõve vastu,
käsitleva komisjoni algatuse meede / komisjoni tuginedes Sloveenia ja Prantsusmaa eesistumisajal tehtud edusammudele. See hõlmaks nii
kohta
teatis
ELi ja liikmesriikide kui ka sidusrühmade tasandi tegevust.
Nõukogu
soovitus
laste Seadusandlik
Soovituses käsitletakse laste immuniseerimise tavasid lastega perede puhul, kes asuvad
immuniseerimise
piiriüleste ettepanek / nõukogu elama teise liikmesriiki, ning ebapiisavat vaktsineerituse taset teatavate lastehaiguste
aspektide kohta
soovitus
puhul, mida saab vaktsineerimisega ära hoida. Vaba liikumise tulemusena ELis puutuvad
aina rohkemad ELi kodanikud kokku tervishoiusüsteemidega, mille korraldus on nende
Õiguslik alus: EÜ päritoluriigi omast erinev. Laste immuniseerimiskavade erinevused võivad tekitada neile
asutamislepingu
perekondadele probleeme ja seada ohtu nende tervise.
artikli 152 lõike 4
punkt c
Teatis HIVi/AIDSi vastase Mitteseadusandlik
võitluse kohta ELis ja selle meede / komisjoni
naaberriikides − strateegia ja teatis
teine
tegevuskava
(2010−2014)

HIV/AIDS on suureks probleemiks paljudes liikmesriikides ja ELi naaberriikides.
Vaatamata HIVi diagnoosimises, ravis ja hoolduses tehtud märkimisväärsetele
edusammudele kasvab uute HIVi nakatunute arv ikka veel Euroopas jätkuvalt. Olenevalt
olukorrast on peamised probleemid näiteks noorte inimeste nakatumine, ravi ja ravimite
piiratud kättesaadavus või haigusest tulenev sotsiaalne tõrjutus ja HIVi/AIDSiga elavate
inimeste diskrimineerimine.
Uues strateegias keskendutakse prioriteetidele ja meetmetele, mis on suunatud sellele, et
parandada ravi, hoolduse ja toe kättesaadavust kogu Euroopas, ning sotsiaalse tõrjutuse ja
diskrimineerimise vastasele tegevusele. Strateegia haakub laiemate tervishoiu
küsimustega nagu vigastused, narkootikumide tarvitamine ja seksuaaltervis.

Aruanne ELi poolse arengu Mitteseadusandlik
Kohustuslik aruanne arengu rahastamise ja abi tulemuslikkuse kohta on 2009. aastal eriti
rahastamise
ja
abi meede / komisjoni oluline eelkõige erilise rahvusvahelise konteksti tõttu: nimelt järgneb see aruanne 2008.
tulemuslikkuse
kohta
− teatis
aasta septembris Accras toimunud kolmandale kõrgetasemelisele arenguabi
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aastatuhande
arengueesmärkide saavutamise
suunas

tulemuslikkuse foorumile, 22. ja 25. septembril 2008 New Yorkis toimunud ÜRO
kõrgetasemelistele kohtumistele, kus arutati Aafrika arenguvajadusi ja aastatuhande
arengueesmärke, ning 2008. aasta novembris ja detsembris Dohas toimuvale ÜRO
rahvusvahelisele jätkukonverentsile, kus käsitletakse arengu rahastamist eesmärgiga
vaadata läbi Monterrey konsensuse rakendamine. Äärmiselt oluline on kasutada
kõnealuste rahvusvaheliste sündmuste poolt loodud impulssi selleks, et anda Euroopa
tegevuskavale hoogu juurde ja taas kord kinnitada kohustust kiirendada aastatuhande
arengueesmärkide saavutamiseks tehtavaid edusamme.

Teatis,
mis
käsitleb Mitteseadusandlik
sotsiaalkaitset tervishoius ja meede / komisjoni
tervishoiusüsteemide
teatis
rahastamise
reformi
arengumaades

Arengumaad peaksid olema võimelised osutama oma elanikkonnale õiglasel viisil
kvaliteetseid tervishoiuteenuseid, andes selliselt oma panuse rahvusliku ühtekuuluvuse
tugevdamisse ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamisse. Ilma tervishoiusüsteemide
selge, põhjaliku ja prognoositava riikliku rahastamiskavata, mis koostatakse koostöös
kõigi asjaomaste siseriiklike ja rahvusvaheliste partneritega, ei saa ka olla säästvat
arengut. Teatises esitatakse Euroopa vastus ja tegevusvahendid rahastajate, asjaomaste
riikide ja teiste võimalike osalejate (diasporaad, sihtasutused jne) kokkutoomiseks.

Seadusandja lisas kõigile seitsmele 2007.−2013. aasta välissuhete rahastamisvahendile
Teatis
välissuhete Mitteseadusandlik
läbivaatamisklausli.
Klauslis on sätestatud, et seadusandjale tuleb esitada aruanne, milles
rahastamisvahendite
meede / komisjoni
hinnatakse asjaomaste määruste rakendamist, lisades sellele vajaduse korral muudatuste
vahekokkuvõtte kohta
teatis
tegemiseks vajalikud seadusandlikud ettepanekud.
Teatis „Viis aastat Euroopa Mitteseadusandlik
2009. aastal täitub viis aastat laienemisest kümnesse uude liikmesriiki. Tundub, et
Liidu laienemisest“
meede / komisjoni laienemise tagajärgi nii vanade kui ka uute liikmesriikide jaoks ei mõisteta kuigi hästi.
teatis
Laienemise majanduslikku mõju vanade ja uute liikmesriikide jaoks on oluline hinnata, et
kindlaks teha, millised on olnud laienemise tugevad ja nõrgad küljed ning millist mõju on
see avaldanud erinevatele poliitikavaldkondadele.
(37 algatust)
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2. LISA – Lihtsustamisalgatuste loetelu
Pealkiri

Lihtsustamismeetme liik

Kohaldamisala ja eesmärgid

Komisjoni määrus füüsilise Läbivaatamine
kontrolli
kohta,
mis
teostatakse
eksporditoetuse
saamise tingimustele vastavate
põllumajandussaadusteja
toodete eksportimise ajal

Seoses ühtse ühise turukorraldusega liidetakse kõnealune määrus ja kaks kehtivat
komisjoni määrust 2090/2002 ja 3122/94 alates 1. jaanuarist 2009 üheks uueks määruseks,
mis jõustub samal kuupäeval.

Komisjoni teatis, millega
ametlikult teatatakse, et
teatavad ühenduse
põllumajandusvaldkonna
õigusaktid on vananenud

Ettepaneku eesmärk on kuulutada kehtetuks sellised komisjoni õigusaktid, millel puudub
praktiline tähtsus või mille vastu puudub laiem huvi, andes sel viisil panuse ühenduse
õigustiku ajakohastamise ja lihtsustamise eesmärgi saavutamisse. Nende õigusaktide
kehtetuks tunnistamine muudab selgemaks olulist õigustikku, mis koosneb kehtivatest ja
üldkohaldatavatest õigusaktidest.

Kehtetuks
tunnistamine

Komisjoni määrus sekkumise Läbivaatamine
kohta lõssipulbriturul

Algatuse eesmärk on muuta rakenduseeskirju lõssipulbri eraladustusabi kaotamise tõttu
ning rakendada hiljuti kehtestatud eeskirju lõssipulbri valgusisalduse standardiseerimise
kohta. Määrusesse lisatakse tehnilised selgitused ja seda lihtsustatakse (nt seoses tagatist
käsitlevate sätetega).

Komisjoni määruse 1973/2004
läbivaatamine, millega
kehtestatakse kõnealuse
määruse IV (muud
toetuskavad) ja IVa jaotises
sätestatud toetuskavadega
seonduv “tervisekontroll”

2008. aastal on kavas asendada määrus 1782/2003 uue otsetoetuste määrusega.
Uuestisõnastamise eesmärk on jätta välja vananenud sätted, mis käsitlevad abikavasid, mis
kuni „tervisekontrolli“ tulemuste selgumiseni kas tunnistatakse kehtetuks või seotakse
toodangust lahti.
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Komisjoni määruse 796/2004 Uuestisõnastamine
läbivaatamine,
millega
kehtestatakse
nõuetele
vastavuse,
toetuse
ümbersuunamise ning ühtse
haldus- ja kontrollisüsteemi
“tervisekontroll”

2008. aastal on kavas asendada määrus 1782/2003 uue otsetoetuste määrusega.
Uuestisõnastamise eesmärk on kehtestada ühise põllumajanduspoliitika raames
kohaldatavate
otsetoetuskavade
ühiseeskirjad
ja
teatavad
toetuskavad
põllumajandustootjate jaoks.

Komisjoni määruse 795/2004 Uuestisõnastamine
läbivaatamine,
millega
kehtestatakse
ühtse
otsemaksete
kava
“tervisekontroll”

2008. aastal on kavas asendada määrus 1782/2003 uue otsetoetuste määrusega. Määruse
795/2004 uuestisõnastamise eesmärk on välja jätta vananenud sätted, mis käsitlevad 2003.
aasta ühise põllumajanduspoliitika reformiga kehtestatud ühtse otsemaksete kava loomist,
või ajutised eeskirjad, mis käsitlevad sektorite hilisemat integreerimist ühtsesse
otsemaksete kavasse.

Komisjoni määrus, millega Uuestisõnastamine
kehtestatakse ühised eeskirjad või läbivaatamine
riikliku sekkumise korras
kokkuostu kohta

Algatus tuleneb “tervisekontrolli” ettepanekutest. Projekti eesmärk on lihtsustada ja
ühtlustada eelkõige teravilja, piimatooteid ja liha käsitlevaid sekkumise üksikasjalikke
eeskirjasid horisontaalses õigusaktis.

Nõukogu määrus, millega Kehtetuks
tunnistatakse
kehtetuks tunnistamine
mitmed
põllumajanduse
valdkonna
vananenud
õigusaktid

Määruse eesmärk on tunnistada kehtetuks sellised nõukogu õigusaktid, mis on vananenud
ja millel puudub praktiline tähtsus või mille vastu puudub laiem huvi, andes seega panuse
ühenduse õigustiku ajakohastamise ja lihtsustamise eesmärgi saavutamisse. Nende
õigusaktide kehtetuks tunnistamine muudab selgemaks olulist õigustikku, mis koosneb
kehtivatest ja üldkohaldatavatest õigusaktidest.

Teatis riigiabi käsitlevate Läbivaatamine
õigusaktide jõustamise kohta
siseriiklike kohtute poolt

Siseriiklike kohtute ja komisjoni koostööd riigiabi valdkonnas käsitleva 1995. aasta teatise
läbivaatamine. Uue teatisega toetatakse ja abistatakse siseriiklikke kohtuid, kes peavad
lahendama ebaseadusliku abi juhtumeid, kirjeldades ühenduse kohaldavat kohtupraktikat
ja otsuste tegemise tavasid. Samuti ajakohastatakse ja tõhustatakse sellega siseriiklikele
kohtutele pakutavaid toetusmehhanisme. Teatisega ratsionaliseeritakse ja parandatakse
kehtivaid suuniseid, mis muudab siseriiklike kohtute ülesanded riigiabi eeskirjade
jõustamisel lihtsamaks.
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Riigiabi
juhend

parimate

Teatis riigiabi
menetluse kohta

tavade Läbivaatamine

Parimate tavade juhendi eesmärk on koostada parimad tavad nii komisjonile kui ka
liikmesriikidele, et suurendada riigiabi menetluste tõhusust, läbipaistvust ja
prognoositavust. Tõhusust saab parandada näiteks etteteatamise kontaktandmete
parandamise, liikmesriikide esitatavate teatiste täiustamise algatuste, liikmesriikidega
toimuva teabevahetuse suurema standardiseerituse ja sisemenetluste lihtsustamise abil.
Prognoositavust saaks suurendada kiirema otsuste tegemisega. Suureneks ka
menetlusetappide ja ettenähtud tähtaegade läbipaistvus liikmesriikide jaoks.

lihtsustatud Läbivaatamine

Riigiabi lihtsustatud menetlust käsitleva teatise koostamise eesmärk on tagada kiire otsuste
vastuvõtmine komisjonile teatatud selgete abijuhtumite puhul, sealhulgas juhtumite puhul,
mille suhtes komisjon võtab otsuse vastu horisontaalsetes riigiabi õigusaktides ettenähtud
standardse hindamise põhjal, ning juhtumite puhul, mis kujutavad endast vaid
pretsedentide kinnitamist. Sellist liiki juhtumite puhul kohaldatava menetluse
lihtsustamisega peaks teatis aitama parandada riigiabi menetluste tõhusust.

Ühenduse
algatus
tööst Uuestisõnastamine
tingitud skeleti-lihassüsteemi
haiguste kohta

Tegemist on tööturu osapooltega konsulteerimise teise etapi järelmeetmega. Algatuse
eesmärk on integreerida ühte õigusakti sätted, mis käsitlevad töötajate tervise ja ohutuse
kaitset skeleti-lihassüsteemi haiguste eest tööl. Kõnealused sätted on praegu killustunud,
olles esitatud erinevates direktiivides, täpsemalt nõukogu direktiivides nr 90/269/EMÜ ja
90/270/EMÜ. Üks õigusakt oleks põhjalikum, selgem ja seda oleks lihtsam kohaldada. See
oleks kasulik tööandjatele, kuna oleks õiguslikult selgem, ja töötajatele, kuna tagaks
parema kaitse skeleti-lihassüsteemi haiguste eest.

Euroopa
Parlamendi
ja Läbivaatamine
nõukogu
direktiivi
2000/35/EÜ
(hilinenud
maksmisega võitlemise kohta
äritehingute
puhul)
läbivaatamine

Mitmed kehtiva direktiivi olulised sätted on ebaselged ja neid on raske kohaldada, mis
põhjustab ettevõtjatele mitmeid takistusi oma õiguste kasutamisel hilinenud maksete
korral. Üldine eesmärk on muuta maksetega hilinemine võlglaste jaoks ebasoovitavaks
ning anda võlausaldajatele meetmed, mis võimaldavad neil makse hilinemise korral täiel
määral kasutada kõiki oma õigusi. Lihtsustamise raames selgitatakse kohaldatava viivise
määra arvutamist, kirjeldatakse paremini mõiste “omandiõiguse säilitamine” olemust ja
ulatust, esitatakse direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate äritehingute liikide uued
määratlused ning määratletakse selgemini “asjaomaste sissenõudmiskulude” mõiste, nii et
see hõlmaks ka makse hilinemisega kaasnevaid äriühingusiseseid halduskulusid.
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Põllu- ja metsatöömasinate Uuestisõnastamine
tüübikinnitust käsitlev määrus

Ettepanekuga lihtsustatakse põllutöö- ja metsatraktoreid käsitlevaid EÜ õigusakte,
asendades kehtivad õigusaktid (sealhulgas kehtiva raamdirektiivi ja eraldi direktiivid) ühe
peamise määrusega. Ettepanekuga tunnistatakse kehtetuks 24 direktiivi. Samuti
kehtestatakse sellega paremad nõuded traktorite piduritele.

Väetisi käsitleva määruse nr Läbivaatamine
2003/2003 IV lisa muutmine

Eesmärk on tagada, et Euroopa Standardikomitee (CEN) standardeid saaks käsitleda
ametliku analüüsimeetodina, millele tuginetakse ametlike kontrollide käigus. Kõnealuste
standardite ajakohastatud versioone, mille Euroopa Standardikomitee on välja andnud, ei
esitata enam õigusaktis, vaid neid hakatakse välja andma eraldi standarditena, millele
ühenduse õiguses viidatakse. Lisas praegu esitatud katsemeetodite üksikasjalik kirjeldus
jäetakse välja.

Meditsiiniseadmeid
direktiiv või määrus

käsitlev Uuestisõnastamine

Eesmärk on eeskirjasid lihtsustada ja tõhustada, et tagada kõrge tervisekaitse tase, tagades
samal ajal ka siseturu tõrgeteta toimimise.

Kaheja
kolmerattaliste Uuestisõnastamine
mootorsõidukite tüübikinnitust
käsitlev määrus

Ettepanekuga lihtsustatakse kahe- ja kolmerattalisi mootorsõidukeid käsitlevaid EÜ
õigusakte, asendades kehtivad õigusaktid (sealhulgas kehtiva raamdirektiivi ja eraldi
direktiivid) ühe peamise määrusega. Ettepanekuga tunnistatakse kehtetuks 14 direktiivi.
Sellega kehtestatakse kahe- ja kolmerattaliste mootorsõidukite heitkoguseid, ABSi ja
automaatseid hädapidurdussüsteeme käsitlev tänapäevane õigusakt.

Ettepanek võtta vastu õigusakt Läbivaatamine
ühise
keskkonnateabe
süsteemi
edasiarendamise
kohta

Lihtsustamise eesmärgid on:
- keskkonnaalase aruandluse moderniseerimine ja lihtsustamine, et parandada andmete
kättesaadavust kooskõlas põhimõttega, et teavet peaks haldama selle allikale võimalikult
lähedal ning et seda tuleks üks kord koguda ja seejärel laialdaselt jagada;
- teabe/andmete õigeaegne kättesaadavus, eelkõige lihtsustades praegu aruandeperioodide
suhtes järgitavat lähenemisviisi;
- vananenud või kattuvate aruannete tühistamine või lihtsustamine, tuginedes õigusaktide
läbivaatamisele.
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Nõukogu määrus nr 1172/98 Läbivaatamine
kaupade autovedu käsitlevate
statistiliste aruannete kohta

Eesmärk on koostada Euroopa statistikasüsteemi (ESS) raamesse kuuluv õigusakt, mis
võimaldab hallata autokaubavedude statistilisi uuringuid aruandlusnõuete (künnised
sõidukite arvule aruandekohustusliku riigi kohta), uuringute ulatuse (uuringutega
hõlmatud veokite liigid) ja täpsusstandardi (komiteemenetluse puhul on see juba
muudetav) abil. Kokkuleppel ESSiga (statistikaprogrammi komiteega) võib aruandluse
objektiks olevate veoautode üldkogumit (keskendutakse rahvusvahelistele vedudele ja
raskeveokitele) ja valimit (täpsuse meetmeid kohandatakse andmevajadustele) vähendada.

Määruse
nr
44/2001 Läbivaatamine
(kohtualluvuse ja kohtuotsuste
täitmise kohta tsiviil- ja
kaubandusasjades) muutmine

Eesmärk on tagada kohtuotsuste vaba ringlus ELis, kaotades välisriigi kohtuotsuste
tunnustamise nõude, ning viia määruse sätted kooskõlla asjaomase valdkonna uute
rahvusvahelise õiguse aktidega. Samuti kaotatakse sellega vaheetapid, mille kodanikud
peavad läbima, et saavutada kohtuotsuse tunnustamine ja jõustamine välisriigis.

Nõukogu määrus kalandus- ja Läbivaatamine
akvakultuuritooteturu
ühise
korralduse reformi kohta

Ühine turukorraldus loodi selleks, et saavutada kalandussektoris asutamislepingu artiklis
33 sätestatud eesmärgid, eelkõige turu stabiilsus ning tootjatele õiglase sissetuleku
tagamine. Hiljutisemad eesmärgid keskenduvad säästvale kalandus- ja turustustegevusele.
1971. aastal lodud ühine turukorraldus on aja jooksul läbi teinud palju muutusi ning alates
1. jaanuarist 2001 on toiminud ümberkujundatud ühine turukorraldus. Praegu toimub selle
poliitikavaldkonna tulemuslikkuse ja tõhususe hindamine. Ettepaneku eesmärk on võtta
arvesse turu arengut, muutusi kalandustegevuses ja praegu kehtivate sätete rakendamisel
tuvastatud puudusi.

Komisjoni rakenduseeskirjad Läbivaatamine
reformitud
kontrollija
jõustamisraamistiku kohta

Uute eeskirjadega moderniseeritakse ja lihtsustatakse riiklike ametiasutuste ja
sidusrühmade kohaldatavaid menetlusi ning võimaldatakse paremat jõustamist. Asjaomase
sektori ja ametiasutuste halduskoormust ja neile seatud piiranguid tuleb leevendada,
suurendades aruandekohustuste vähendamiseks IT-vahendite kasutamist. Lihtsustatakse
kõiki kalandustegevuse kontrolli ja seirega seonduvaid aspekte (püügi deklareerimine,
lubatud kõikumine, lossimisdeklaratsioonid, transport, laevastiku lokaliseerimine jne).
Samuti lisatakse uued sätted, et lahendada ebaseadusliku, teatamata jäetud ja reguleerimata
kalapüügiga seonduvaid probleeme.

ET

18

ET

Komisjoni teatis ametliku Kehtetuks
aegunuks tunnistamise kohta tunnistamine
ja neli ettepanekut, millega
tunnistatakse kehtetuks ühise
kalanduspoliitika vananenud
õigusaktid

Ühise kalanduspoliitikaga seonduva ühenduse õiguse läbivaatamisel ühise
kalanduspoliitika lihtsustamise ja parandamise tegevuskava (2006−2008) raames selgus, et
mitmed ühenduse õigusaktid on küll oma õigusliku jõu ammendanud, kuid neid ei ole
ametlikult kehtetuks tunnistatud või ei ole neis nende kehtivuse lõppemise kuupäeva ette
nähtud. Nende õigusaktide puhul, mis on ikka veel ametlikult jõus, kuid mis tuleb
kehtetuks tunnistada, tuleks kasutada sama õigusakti, mis oli algselt nende vastuvõtmise
aluseks. Neil juhtudel, mil õigusakti õiguslik alus enam ei kehti, avaldab komisjon teatise
nende ametlikult vananenuks tunnistamise kohta.

Mootorsõidukite kasutamisega Uuestisõnastamine
seotud
tsiviilvastutuskindlustuse
kontrollimist
käsitlevate
otsuste uuestisõnastamine

Viimaste aastate jooksul on komisjon vastu võtnud mitu otsust (2003/542/EÜ,
2004/332/EÜ, 2005/849/EÜ ja 2007/482/EÜ), mis käsitlevad kindlustuse kontrollimise
kaotamist ELiga ühinevate riikide puhul. Uuestisõnastamise eesmärk on lihtsustada ja
selgitada korda, mis on ette nähtud kõnealuste otsustega, mis võeti vastu liikluskindlustuse
direktiivi 72/166/EÜ artikli 2 alusel.

Prospektidirektiivi
uuestisõnastamine

Uuestisõnastamine

Emitentide halduskoormuse vähendamiseks, ilma see vähendaks investorite kaitset,
tehakse kindlaks valdkonnad, kus on direktiivi kohaldamise parandamiseks ja
lihtsustamiseks vaja teha muudatusi. Muudatuste hulka kuulub näiteks
läbipaistvusdirektiivi dubleerivate teabenõuete väljajätmine (artikkel 10), töötajate
osalusskeemide suhtes tehtava erandi kohaldamisala laiendamine (artikli 4 lõike 1 punkt e)
ja vastutuse selgitamine väärtpaberite finantsvahendajate kaudu pakkumise korral (artikli 3
lõige 2).

Turu kuritarvitamist käsitleva Uuestisõnastamine
direktiivi uuestisõnastamine

Kooskõlas komisjoni parema õigusloome lähenemisviisiga on praegu käimas ELis turu
kuritarvitamist käsitleva korra läbivaatamine. Sealjuures keskendutakse valdkondadele,
kus saaks teha järgmisi parandusi: i) ratsionaliseerida/vähendada halduskoormust, mis
seondub näiteks äriühingute juhtidele pandud teabe avalikustamise kohustusega ja
kohustusega koostada siseteabe valdajate nimekirjad ja hallata neid nimekirjasid; ii)
lihtsustada ja tugevdada liikmesriikide tasandil tehtavat järelevalvet.
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Raamatupidamisdirektiivide
lihtsustamine

Läbivaatamine

Eesmärk on võimaldada liikmesriikidel vabastada mikroettevõtjad raamatupidamisnõuete
täitmise kohustusest ja vaadata raamatupidamisdirektiivid (äriühinguõiguse neljas ja
seitsmes direktiiv) läbi, et võtta arvesse väikeste äriühingute huvisid ja vähendada
halduskoormust rohkem kui 5 miljardi euro võrra.

Toiduja
söödaalase Läbivaatamine
kiirhoiatussüsteemi (RASFF)
rakendusmeetmed

Rakendusmeetmete eesmärk on RASFFi ühtne kasutamine kõigi võrgustiku liikmete poolt,
mis kavatsetakse saavutada järgmiselt: määratletakse süsteemi kohaldamisala; luuakse
kontaktpunktid; määratletakse komisjoni roll; töötatakse välja ja edastatakse asjaomased
teatised; hinnatakse teatist ja võetakse järelmeetmeid; määratletakse eeskirjad RASFFi
teabe vahetamiseks kolmandate riikidega; nähakse ette konfidentsiaalsusnõuded.

Määrus
toiduga Uuestisõnastamine
kokkupuutumiseks ettenähtud
plastmaterjalide ja -toodete
kohta

Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjale käsitlevate direktiivide ühe
määrusena uuestisõnastamise eesmärk on kiirendada uute lisaainete ja monomeeride
lubamist ning lihtsustada, selgitada ja ajakohastada migratsioonikatseid käsitlevaid
eeskirju; tunnistada kehtetuks vananenud eeskirjad, näiteks direktiivides 80/766/EMÜ ja
81/432/EMÜ sätestatud analüüsimeetodid, direktiivi 82/711/EMÜ teatavad osad, mis ei
ole testimiskriteeriumid, vaid tõlgendused ja selgitused; ning jätta välja kohaldamist
käsitlevad direktiivide 82/711/EMÜ ja 2002/72/EÜ ning mõnede toidu mudelainete
määratlusi käsitlevad direktiivide 82/711/EMÜ ja 85/572/EMÜ vastuolulised eeskirjad.

Direktiivi 1999/36/EÜ
(transporditavate
surveseadmete kohta)
uuestisõnastamine

Teatavad sätted on vananenud ja teatavad küsimused on praegu reguleeritud ohtlike
kaupade vedu käsitlevate rahvusvaheliste lepingutega. Vaja on kõrvaldada kõnealustest
rahvusvahelistest lepingutest tulenevad vastuolud, võttes arvesse valitsustevaheliste
organisatsioonide tasandi üleminekulepinguid (ÜRO rahvusvahelisi autovedusid käsitlev
leping; Valitsustevahelise Rahvusvahelise Raudteeveo Organisatsiooni (OTIF)
raudteevedusid käsitlev leping). Eesmärk on tunnistada kehtetuks 4 surveanumaid
käsitlevat direktiivi (76/767/EMÜ, 84/525/EMÜ, 84/526/EMÜ ja 84/527/EMÜ) ja kaasata
ikka veel asjakohased sätted läbivaadatavasse direktiivi 1999/36/EÜ.

Uuestisõnastamine

Vaja on ka viia kehtiv direktiiv kooskõlla peagi ametlikult vastuvõetavate eeskirjadega,
mis käsitlevad uue lähenemisviisi kohast kaupade vaba liikumist, kooskõlas toodete
turustamist käsitleva uue õigusraamistikuga.
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Esimese
raudteepaketi Uuestisõnastamine
õigusaktide uuestisõnastamine
− raudteeveoteenuste turule
juurdepääsu
reguleeriva
õigusraamistiku lihtsustamine
ja moderniseerimine

Õigusaktide lihtsustamiseks liidetakse kolm direktiivi ja restruktureeritakse need, jättes
välja õigusaktide vahelised ristviited. See parandab loetavust ning seega võimaldab
liikmesriikidel neid paremini ja ühtsemalt rakendada ning võib sellest tulenevalt ka
vähendada halduskoormust. Lisaks tõhustatakse teisi õigussätteid, eelkõige
institutsioonilist korraldust, mis käsitleb näiteks reguleerivate asutuste õiguste tugevdamist
ja raudteeinfrastruktuuri haldajate tugevdatud koostööd rahvusvaheliste teenuste
pakkumisel, et edendada tõelise siseturu kujunemist ja kõrvaldada takistused
rahvusvahelisi raudteeveoteenuseid käsitlevate sätete kohaldamiselt. Üldiselt loodab
komisjon, et õigusliku ja institutsioonilise raamistiku tõhustamine aitab vähendada
raudtee-ettevõtjate turule sisenemise kulusid.

Laevavarustuse direktiiv

Uuestisõnastamine

Direktiivi 96/98/EÜ on pärast selle vastuvõtmist tehtud kolmel korral tehnilisi muudatusi
ja praegu valmistatakse ette veel kahte tehnilist muudatust (mis käsitlevad vastavalt
komiteemenetlust ja tehnilisi lisasid). Lisaks avaldab mitmele põhielemendile (teavitatud
asutused, turujärelevalve, kaitseklausel) otsest mõju uus toodete turustamist käsitlev
õigusraamistik. Samuti on Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni õigusloomega sammu
pidamiseks vaja põhjalikult läbi vaadata praegune perioodilise tehnilise ajakohastamise
süsteem. Kehtiv direktiiv on kavas uuesti sõnastada või kehtetuks tunnistada ja asendada
see uuega.

Radioaktiivse materjali vedu Uuestisõnastamine
reguleeriva
ühenduse
õigusraamistiku
uuestisõnastamine

Ühenduse tasandil reguleerivad radioaktiivse materjali vedu praegu rohkem kui 30
direktiivi, määrust ja soovitust. Samuti reguleerivad seda valdkonda mittesiduvad
rahvusvahelised eeskirjad. Kõnealuste eeskirjade ebaühtlane ülevõtmine tähendab, et need
on esitatud liiga keerukalt, mis põhjustab liikmesriikidele nende kohapealsel rakendamisel
praktilisi probleeme, sealhulgas suurenenud kulusid ja viivitusi. Eeskirjade ja menetluste
lihtsustamine vähendaks neid ning esialgse hinnangu kohaselt oleks sellega võimalik
vähendada ettevõtjate tööjõukulusid 50 % ja toimingute kulusid 30 % võrra.

(33 algatust)
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3. LISA – menetluses olevate ettepanekute tühistamise loetelu
Pealkiri

ET

KOM/SEK/
institutsioonidevaheline number

Tühistamise põhjendus

Ettepanek võtta vastu
ühendatud Küprose Vabariigi
Euroopa Liiduga ühinemise
tingimuste kohandamise akt

KOM(2004)189

Ettepanek on seotud Küprose probleemi lahendamist ja riigi taasühendamist käsitleva 2004. aasta
tegevuskavaga. Uue tervikliku lahenduse leidmise korral peab komisjon esitama (võimalik, et
2009. aastal) kohandamise aktiks uue ettepaneku, mis on seotud uue lahendusega. Ettepanek on
vananenud.

Ettepanek võtta vastu nõukogu
otsus liikurseadmetega seotud
rahvusvaheliste tagatiste
konventsiooni ja selle
protokolli (õhusõidukite
seadmetele eriomaste
küsimuste kohta), mis võeti
ühiselt vastu 16. novembril
2001 Kaplinnas,
allakirjutamise kohta
Euroopa Ühenduse poolt

SEK(2002)1308/1

Ettepanekud asendatakse muudetud ettepanekuga võtta vastu nõukogu otsus liikurseadmetega
seotud rahvusvaheliste tagatiste konventsiooni ja selle protokolli (õhusõidukite seadmetele
eriomaste küsimuste kohta), mis võeti ühiselt vastu 16. novembril 2001 Kaplinnas, sõlmimise
kohta Euroopa Ühenduse poolt, mille komisjon võttis vastu 2008. aasta augustis (KOM (2008)
508 / 2008/0162/CNS). Ettepanekud on vananenud.

Ettepanek võtta vastu nõukogu
otsus liikurseadmetega seotud
rahvusvaheliste tagatiste
konventsiooni ja selle
protokolli (õhusõidukite
seadmetele eriomaste
küsimuste kohta), mis võeti
ühiselt vastu 16. novembril
2001 Kaplinnas, sõlmimise

SEK(2002)1308/2
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kohta Euroopa Ühenduse poolt

ET

Ettepanek
võtta
vastu KOM(2003)558
nõukogu määrus, millega 2003/0217/CNS
muudetakse määrust (EÜ)
nr 1683/95 (ühtse viisavormi
kohta)

Kuna viisakleebisele on otsustatud biomeetrilisi tunnuseid mitte lisada ja samal on
elamislubasid käsitlevat määrust seda silmas pidades muudetud, on ettepanek vananenud.

Ettepanek
võtta
vastu KOM(2005)276/2
nõukogu raamotsus, millega 2005/0128/CNS
tugevdatakse
karistusõiguslikku
raamistikku,
et
võidelda
intellektuaalomandi
rikkumiste vastu

Pärast Euroopa Kohtu 13. septembri 2005. aasta otsust (C-176/03) on ettepanek asendatud
muudetud ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv
intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks vajalike karistusmeetmete kohta (dokument
KOM (2006) 168, 26.4.2006 / 2005/0127/COD, vt kirjalik menetlus 2006/669). Nõukogu
raamotsuse ettepanek on vananenud.

Ettepanek
võtta
vastu KOM(2005)317
nõukogu otsus, mis käsitleb 2005/0131/CNS
Euroopa Liidu liikmesriikide
vahelise
politseikoostöö
parandamist
eelkõige
sisepiiridel
ja
millega
muudetakse
Schengeni
lepingu
rakendamise
konventsiooni

Ettepanekus esinevad kattuvused Prümi lepinguga, mis võeti üle nõukogu 23. juuni 2008.
aasta otsusega piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese
kuritegevuse vastase võitlusega. Ettepanek on vananenud.
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Ettepanek
võtta
vastu KOM(2006)505
nõukogu otsus kirjavahetuse
vormis kokkuleppe sõlmimise
kohta, et kohaldada ajutiselt
Euroopa
Ühenduse
ja
Mauritaania Islamivabariigi
vahelist
kalandusalast
partnerluslepingut,
milles
käsitletakse
kalastamist
Mauritaania kalastusvööndis,
ja
protokolli,
millega
määratakse
kindlaks
kalapüügivõimalused
ja
rahaline toetus ajavahemikuks
1. augustist 2006 kuni 31.
juulini 2008

Nõukogu võttis juulis vastu uue kokkuleppe Mauritaaniaga (nõukogu 15. juuli 2008. aasta
määrus (EÜ) nr 704/2008 protokolli sõlmimise kohta, millega määratakse kindlaks Euroopa
Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga
ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ajavahemikuks 1. augustist 2008 kuni 31.
juulini 2012). Ettepanek on seega vananenud.

Ettepanek
võtta
vastu KOM(2003)783
nõukogu otsus vahendaja käes
olevate väärtpaberitega seotud
teatavate
õiguste
suhtes
kohaldatavat õigust käsitleva
Haagi
konventsiooni
allkirjastamise kohta

Komisjon on oma lähenemisviisi muutnud ja võib ette näha uue ettepaneku esitamise
eelkõige seoses aluseks oleva kollisiooninormide küsimusega, tuginedes põhjalikumale
mõjuhinnangule. Praegune ettepanek on seega oma otstarbe kaotanud ja vananenud.

Institutsioonidevahelise
KOM(2005)59
kokkuleppe eelnõu Euroopa
Liidu reguleerivate asutuste
ühtse raamistiku loomiseks

Märtsis vastu võetud teatise (dokument KOM (2008)135) kohaselt teatas komisjon oma
kavast võtta see ettepanek tagasi ning kirjeldas samme, mida ta kavatseb teha ühise
raamistiku suunas. Komisjon on arvamusel, et institutsioonidevahelise töörühma
kokkukutsumine peaks aitama töötada ametite suhtes välja ühise lähenemisviisi, mis on
institutsioonidevahelise kokkuleppe ettepanekule alternatiiviks. Praegune ettepanek on seega
oma otstarbe kaotanud ja vananenud.
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Ettepanek
võtta
vastu KOM(2003)297
nõukogu otsus sealihaturu 2003/0104/CNS
ühise
korralduse
kohta
(kodifitseeritud versioon)

Kodifitseeritav õigusakt on tunnistatud kehtetuks. Praegune ettepanek on seega oma otstarbe
kaotanud ja vananenud.

Ettepanek
võtta
vastu KOM(2006)315
nõukogu
otsus,
millega 2006/0104/CNS
sätestatakse
ühenduse
kriteeriumid
teatavate
loomahaiguste
likvideerimiseks
ja
kontrolliks
(kodifitseeritud
versioon)

Kodifitseeritav õigusakt on tunnistatud kehtetuks. Praegune ettepanek on seega oma otstarbe
kaotanud ja vananenud.

Ettepanek
võtta
vastu KOM(2006)694
nõukogu
määrus 2006/0231/CNS
haudemunade ja kodulindude
tibude tootmise ja turustamise
kohta
(kodifitseeritud
versioon)

Kodifitseeritav õigusakt on tunnistatud kehtetuks. Praegune ettepanek on seega oma otstarbe
kaotanud ja vananenud.

Soovitus nõukogule ELi SEC(2007)958
osalemise kohta International
Tax
Dialogue’i
(rahvusvahelise
maksundusalase
dialoogi)
tegevuses

Pärast vastastikuse mõistmise memorandumi projekti läbivaatamist ei soovi nõukogu vastu
võtta põhiõigusakti nõukogu otsusena, millega lubatakse komisjonil pidada läbirääkimisi
ühenduse osalemise üle rahvusvahelise maksundusalase dialoogi tegevuses. Seetõttu on
soovitus vananenud.
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Ettepanek
võtta
vastu KOM(2005)398
nõukogu määrus, mis käsitleb
teatavatest
Euroopa
Ühendusse mittekuuluvatest
riikidest pärit impordi suhtes
kohaldatavat
tasakaalustusmehhanismi

Ettepanek määruse eelnõu vastuvõtmiseks tehti selleks, et võidelda nn kahetise
hinnakujunduse süsteemiga eelkõige teatavate riikidega peetavate WTOga ühinemist
käsitlevate läbirääkimiste raames. Komisjon on muutnud lähenemisviisi kahe- ja
mitmepoolsete läbirääkimiste kasuks ega pea õigusakti enam vajalikuks. Ettepanek on seega
vananenud.

Ettepanek
võtta
vastu KOM(2002)130
nõukogu
direktiiv
kõrgaktiivsete
kinniste
kiirgusallikate kontrollimise
kohta

Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklites 31 ja 41 sätestatud meetmete
vastuvõtmise menetluse kohaselt peab komisjon kõigepealt esitama ettepaneku eelnõu, mis
saadetakse seejärel arvamuse saamiseks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. Hiljem on
komisjon esitanud läbivaadatud ettepaneku (dokument KOM (2003)18). Algne ettepanek on
seega oma otstarbe kaotanud ja vananenud.

Ettepanek
võtta
vastu KOM(2003)155/2
Euroopa
Parlamendi
ja 2003/0056/COD
nõukogu
direktiiv,
mis
käsitleb
intermodaalseid
laadimisüksusi

Komisjon ei pea õigusakti enam vajalikuks. Euroopa Standardikomitee on juba välja
töötanud eelstandardid ja viib oma töö lõpule, kui komisjon annab talle selleks volitused.
Enne Euroopa Standardikomiteele selliste volituste andmist on vaja kaaluda, kas 45 jala
pikkuseid ISO konteinereid, mida praegu kasutatakse vaid siseriiklikeks vedudeks, peaks
lubama kasutada ka piiriülesteks vedudeks. Komisjon vaatab seda praegu läbi, kasutades
selleks uuringut. Lisaks teostatakse praegu teadusuuringuid, milles käsitletakse
intermodaalsete laadimisüksuste optimaalseid suurus- ja tugevusnäitajaid ning teatisi ja
turvaomadusi. Ettepanek on seega vananenud.

Ettepanek
võtta
vastu KOM(2003)370
nõukogu määrus, millega
muudetakse
määrust
(Euratom) nr 2587/1999,
milles
määratletakse
investeerimisprojektid,
millest tuleb komisjonile
teatada vastavalt Euroopa

Arvestades ettepaneku tegemisest möödunud ajavahemikku on ettepanek vananenud.
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Aatomienergiaühenduse
asutamislepingu artiklile 41
Ettepanek võtta vastu Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrus,
mis käsitleb kompensatsioone
raudtee-kaubaveoteenuste suhtes
kohaldatavate lepingujärgsete
kvaliteedinõuete eiramise korral

KOM(2004)144
2004/0050/COD

Pidades silmas seadusandja ja asjaomase majandussektori vastuseisu ettepaneku sellele osale, mis
käsitleb lepingulisi suhteid, teatas komisjon käesoleva aasta septembris vastuvõetud teatises
(dokument KOM (2008)536) oma kavast ettepanek tagasi võtta. Komisjon on arvamusel, et
ettepaneku eesmärgid saab saavutada käimasolevate algatustega, millega toetatakse konkurentsi
arengut ja mis tagavad, et raudtee-kaubavedudeks saab kasutada kvaliteetset infrastruktuuri ja
abiteenuseid. Viimati nimetatuga seoses kavatseb komisjon esitada 2008. aasta novembris uue
õigusakti ettepaneku. Ettepanek on seega vananenud.

Ettepanek võtta vastu nõukogu KOM(2006)709
otsus ühenduse ühise seisukoha
kohta, mis võetakse vastu
energiaühenduse
ministrite
nõukogus ja mis käsitleb
energiaühenduse
eelarvega
seotud
menetlusküsimusi,
menetluskorda seoses riikide
heakskiitmisega
energiaühenduse
vaatlejatena
ning vaatlejate õiguste ja
kohustustega, ning Moldova,
Ukraina, Norra, ja Türgi
heakskiitmist energiaühenduse
vaatlejana

Kuna asjaomased riigid on juba nimetatud nõukogus vaatlejad, siis ei ole ettepanek enam asjakohane
ja on vananenud.

Ettepanek võtta vastu nõukogu KOM(2007)108
määrus Euratomi Tarneagentuuri 2007/0042/CNS
suhtes
kohaldatava
finantsmääruse kohta

Komisjon on oma lähenemisviisi muutnud ja kavatseb nüüd ettepaneku eesmärgid saavutada ajutiste
sätete lisamisega üldisesse finantsmäärusesse, mida praegu läbi vaadatakse. Sellega välditakse
mahukat õigusloomemenetlust piiratud eelarve kontekstis ja välditakse erifinantsmääruste arvu
suurenemist. Ettepanek on seega vananenud.

(20 algatust)
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