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Parempi sääntely on pidettävä EU:n 
lainsäädännön keskiössä, toteavat tarkastajat 
Parempi sääntely kattaa joukon periaatteita ja välineitä, joiden avulla komissio kehittää 
toimintapolitiikkojaan ja valmistelee lainsäädäntöehdotuksiaan. Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen uudessa katsauksessa todetaan, että parempi sääntely on ollut 
keskeinen osa EU:n päätöksentekoa lähes 20 vuoden ajan ja kyseessä on kansainvälisesti 
arvioituna yksi kehittyneimmistä järjestelmistä. Kansalaisia ja muita sidosryhmiä voitaisiin 
kuitenkin pyrkiä kuulemaan paremmin, päätöksenteon näyttöperustaa voitaisiin parantaa, ja 
EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa ja soveltamista voitaisiin edistää, seurata ja valvoa 
tehokkaammin. 

EU:n lainsäädäntö kehittyy jatkuvasti: uusia lakeja hyväksytään, olemassa olevaa lainsäädäntöä 
muutetaan tai kumotaan tai lainsäädäntö vanhentuu. Komissio tekee uutta lainsäädäntöä koskevia 
ehdotuksia, ja sillä on keskeinen asema lainsäädännön soveltamisen seurannassa ja tulosten 
arvioinnissa.  

Paremman sääntelyn lähestymistavan tavoitteena on varmistaa, että päätöksenteko on avointa ja 
läpinäkyvää, kansalaiset ja sidosryhmät voivat osallistua toimintapoliittisen ja lainsäädäntöprosessin 
kaikkiin vaiheisiin, EU:n toimet perustuvat näyttöön ja todennäköisten vaikutusten ymmärtämiseen 
ja että yritysten, kansalaisten ja julkisen hallinnon sääntelytaakka pidetään mahdollisimman 
pienenä. Komissio on soveltanut paremman sääntelyn periaatteita jo lähes 20 vuoden ajan. OECD:n 
hiljattain tekemän tutkimuksen mukaan komissio on ottanut käyttöön maailman edistyneimpiin 
lukeutuvan paremman sääntelyn järjestelmän. 

“Paremman sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, että EU:n lainsäädäntö on vakaata, näyttöön 
perustuvaa, oikea-aikaista ja läpinäkyvää ja että sen laatimisessa noudatetaan tilivelvollisuuden 
periaatteita”, toteaa katsauksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Pietro 
Russo. ”Katsauksen avulla on tarkoitus osallistua julkiseen keskusteluun, joka koskee EU:n toiminnan 
parantamista. Näyttöön perustuvan politiikan tarve kasvaa koko ajan, joten paremman sääntelyn 
on pysyttävä EU:n lainsäädännön keskiössä. Tämä on kansalaisten ja yritysten edun mukaista.” 

Tarkastajat muistuttavat katsauksessaan, että komissio on sisällyttänyt paremman sääntelyn 
prioriteetteihinsa vuodesta 2015 alkaen. He panevat myös merkille, että komissio arvioi hiljattain, 

https://eca.europa.eu/


2 

 FI 

kuinka hyvin paremman sääntelyn eri välineet ja prosessit toimivat. Samalla tarkastajat yksilöivät 
joukon haasteita EU:n lainsäädäntöön liittyvässä paremmassa sääntelyssä:  

 o sen varmistaminen, että EU:n toimintapolitiikkojen ja lainsäädäntöaloitteiden perustana on 
riittävästi laadukasta ja oikea-aikaista tietoa ja näyttöä, joka tukee kuulemisia ja 
vaikutustenarviointia ennen päätösten tekoa (esimerkiksi eri vaihtoehtojen kustannusten ja 
hyötyjen määrällinen arviointi), seurantaa toimintapolitiikkojen täytäntöönpanon aikana ja niiden 
tulosten arviointia täytäntöönpanon jälkeen  

o EU:n lainsäädännön yksinkertaistaminen entisestään (esim. tarpeettomien sääntöjen tai 
menettelyiden poistaminen ja edunsaajien ja julkishallinnon kokeman selkeyden asettaminen 
päätavoitteeksi, etenkin selittävien asiakirjojen avulla), ja lainsäädännön täytäntöönpanon ja 
soveltamisen seuranta jäsenvaltioissa (esim. EU:n talousarvion käyttäminen sen varmistamiseen, 
että EU:n lainsäädäntöä sovelletaan, ja sellaisen kokonaisvaltaisen valvontakehyksen kehittäminen, 
johon sisältyvät valvonnan prioriteetit ja rikkomistapausten käsittelyyn sovellettavat viitearvot)  

o lainsäädäntöprosessin läpinäkyvyyden parantaminen kansalaisia ja muita sidosryhmiä 
ajatellen esimerkiksi lisäämällä kuulemisten näkyvyyttä ja parantamalla kansalaisten ja 
sidosryhmien mahdollisuuksia osallistua niihin. 

Paremman sääntelyn tavoitteiden saavuttaminen riippuu myös komission, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston välisen yhteistyön vaikuttavuudesta. Siksi tarkastajat pitävät olennaisen tärkeänä, että 
lainsäädäntövallan käyttäjät noudattavat vuonna 2016 tehdyn parempaa lainsäädäntöä koskevan 
toimielintenvälisen sopimuksen sitoumuksia, jotka edistävät läpinäkyvää ja näyttöön perustuvaa 
päätöksentekoa. Tarkastajat katsovat, että tältäkin osin voitaisiin pyrkiä tehostamaan toimintaa 
parantamalla entisestään lainsäädäntövallan käyttäjien tekemien muutosten arviointia ja lisäämällä 
tiettyihin lainsäädäntöprosessin osa-alueisiin liittyvää läpinäkyvyyttä (esim. niin sanotut 
kolmikantaneuvottelut ja lobbaus). 

Toimittajille tiedoksi  

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen katsaus Euroopan unionin lainsäädäntö: parempaa 
sääntelyä sovellettu lähes 20 vuotta on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla 
eca.europa.eu 23:lla EU:n kielellä. Katsauksissa tuodaan esiin tiettyä aihetta koskevat tosiseikat. 
Kyseessä ei ole tarkastus. Tämä katsaus perustuu aiempien tarkastusten relevantteihin tuloksiin, 
kansainväliseen vertailuun, julkisesti saatavilla olevien tietojen ja akateemisten tutkimusten 
analysointiin sekä sidosryhmien ja alan asiantuntijoiden konsultointiin. 

Tarkastajat ovat aiemmin julkaisseet samaa aihepiiriä käsittelevät kertomukset kansalaisten ja 
sidosryhmien osallistumisesta EU:n lainsäädäntöön ja EU:n lainsäädännön soveltamisesta 
käytännössä. 

 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on ryhtynyt toimenpiteisiin covid-19-pandemian torjumiseksi. 
Ks. tarkemmat tiedot täältä. 
 
Katsausta koskevat tiedustelut 
Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – puhelin: (+352) 4398 45 547 / matkapuhelin: (+352) 
691 553 547 
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