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B7-0000/2013

Eiropas Parlamenta rezolūcija par „TOP TEN” apspriešanās procesu un MVU 
piemērojamā ES regulatīvā sloga mazināšanu

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu hartu, ko Eiropadome pieņēma 2000. gada 
19. un 20. jūnija sanāksmē Feirā,

– ņemot vērā Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumu 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, 
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) definīciju1,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 23. novembra ziņojumu „Regulatīvā sloga mazināšana 
MVU — ES regulējuma pielāgošana mikrouzņēmumu vajadzībām” (COM(2011)0803), 

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 23. februāra paziņojumu „Pārskats par „Eiropas mazās 
uzņēmējdarbības aktu”” (COM(2011)0078),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020: stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 30. novembra priekšlikumu Regulai, ar ko izveido 
Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmu (2014.–
2020. gadam) (COM(2011)0834),

– ņemot vērā Eiropadomes 2013. gada 14. un 15. marta sanāksmes secinājumus un 
Konkurētspējas padomes 2013. gada 26. un 27. septembra sanāksmes secinājumus,

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu par lietpratīga regulējuma attiecībā uz 
MVU uzraudzību un apspriešanu (SWD(2013)60),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Komisijas turpmākie pasākumi saistībā 
ar MVU „TOP TEN” apspriešanos par ES tiesisko regulējumu” (COM(2013)446 final),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Lietpratīgs regulējums — reaģējot uz 
mazo un vidēju uzņēmumu vajadzībām” (COM(2013)122 final) un tam pievienoto 
Komisijas dienestu darba dokumentu par lietpratīga regulējuma attiecībā uz MVU 
uzraudzību un apspriešanu(SWD(2013)60 final),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Normatīvās atbilstības un izpildes 
programma (REFIT): rezultāti un turpmākie pasākumi” (COM(2013)685 final),

                                               
1 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.
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– ņemot vērā 2012. gada 23. oktobra rezolūciju par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU) ― konkurētspēju un uzņēmējdarbības iespējām1,

– ņemot vērā Reglamenta 115. pantu,

A. tā kā MVU konkurētspējas uzlabošana ir horizontāla darbība, kas skar dažādas politikas 
jomas;

B. tā kā uz MVU attiecas nesamērīgs un nevajadzīgs administratīvais un regulatīvais slogs, jo 
to spējas ir ierobežotas, un tā kā šā iemesla dēļ Eiropas Savienības likumdevēji ir 
apņēmušies īstenot principu „vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem”;

C. tā kā saskaņā ar Eirobarometra aptauju 74 % eiropiešu uzskata, ka ES ir pārmērīga 
birokrātija,

D. tā kā gandrīz vienu trešdaļu administratīvā sloga, kas izriet no ES tiesību aktiem, rada 
galvenokārt nesamērīga un neefektīva ES tiesību aktu īstenošana dalībvalstīs, un tas 
nozīmē, ka varētu ietaupīt līdz pat EUR 40 miljardus, ja dalībvalstis efektīvāk transponētu 
ES tiesību aktus;

E. tā kā Parlaments vairākkārt ir paziņojis, piemēram, 2012. gada 23. oktobra rezolūcijā, ka 
ES regulējuma vienkāršošanai nevajadzētu būt pretrunā ES veselības un darba drošības 
pamatprasībām, ES darba ņēmēju pamattiesībām un ES vides tiesību aktu 
pamatprincipiem;

F. tā kā lielākā daļa „TOP TEN” likumdošanas pasākumu, kas noteikti Komisijas 
paziņojumā, bija jau uzsākti pirms paziņojuma publicēšanas, un daži tiesību aktu 
priekšlikumi jau bija iesniegti laikā, kad notika „TOP TEN” apspriešanās, turklāt attiecībā 
uz dažiem procedūra patlaban jau ir noslēgta;

G. tā kā šajā rezolūcijā nav pausti komentāri par atsevišķām turpmākajām darbībām, jo tas 
tiks darīts atsevišķi, bet galvenā uzmanība pievērsta Komisijas piemērotajai darba 
metodei,

1. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu par „TOP TEN”, kas ir daļa no normatīvās atbilstības 
un izpildes programmas, un pieņem zināšanai solījumu, ka šis nav vienreizējs pasākums, 
bet tam vajadzētu būt normālai pašreizējās pārbaudes procedūras daļai; tomēr uzsver, ka 
„TOP TEN” pieeja nedrīkst aizstāt sistemātisku, horizontālu politikas pieeju ES 
regulējuma administratīvā sloga mazināšanai, bet būtu jāuzskata par paraugpasākumu;

2. šajā sakarībā atzinīgi vērtē arī Komisijas apņemšanos pieņemt lietpratīgu regulējumu kā 
neatņemamu lēmumu pieņemšanas cikla daļu un jo īpaši apsvērt REFIT kā pastāvīgas 
programmas īstenošanu, to katru gadu atjauninot; 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0387.
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3. aicina Komisiju pastiprināt centienus, lai nodrošinātu, ka MVU, jo īpaši inovatīvie MVU, 
tiek mudināti attīstīties, piemērojot tiem vienkāršotu tiesisko regulējumu un mazāku 
administratīvo slogu visās politikas jomās, bet jo īpaši ražošanā un digitālajā un 
pakalpojumu vienotajā tirgū;

4. atzinīgi vērtē to, ka Komisija turpmāk MVU rezultātu pārskatu integrēs ikgadējā REFIT
rezultātu pārskatā; uzskata, ka tas ir solis pareizajā virzienā, ja Komisija arī turpmāk vēlas 
iekļaut MVU piemērojamās prasības plašākā tiesību aktu vienkāršošanas programmā; 
tomēr uzsver, ka šādai apvienošanai nekādi nevajadzētu vājināt īpašo uzmanību, kādu 
Komisija šajos procesos velta MVU;

5. uzsver, ka plānotajā ikgadējā rezultātu pārskatā būtu efektīvi jāizseko tiesību aktu izstrādē 
un īstenošanā paveiktajam ES un dalībvalstu līmenī, ietverot MVU dimensiju; uzskata, ka 
šis rezultātu pārskats palīdzēs MVU novērtēt no ES vai dalībvalstu tiesību aktiem izrietošā 
administratīvā sloga izmaksas, ļaus veikt vienkāršāku uzraudzību un tādējādi atvieglos 
MVU konstruktīvu līdzdalību turpmākajās apspriešanās;

6. tomēr uzsver, ka ex post novērtējumu ir vieglāk veikt, ja ir pienācīgi veikti ex ante
novērtējumi; šā iemesla dēļ aicina nākamo Eiropas Komisijas sastāvu sākt diskusiju par 
jaunu ietekmes novērtējumu kultūru Eiropas iestādēs, īpašu uzmanību pievēršot MVU un 
pašnodarbinātajiem; uzskata, ka reformai, piemēram, būtu jāpiešķir ietekmes novērtējuma 
padomei vairāk neatkarības un pilnvaru; turklāt iesaka, ka Parlamentam vajadzētu vairāk 
izmantot savas ietekmes novērtēšanas un MVU pārbaudes iespējas, jo īpaši pirms būtisku 
izmaiņu ieviešanas Komisijas priekšlikumos;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt tīmekļa lietojumprogrammu, ar kuras palīdzību 
administrācija norāda, vai un cik lielā mērā MVU varētu ietekmēt tiesību akti, kurus 
plānots pieņemt, piemēram, kā to dara Vācijas Mittelstandsmonitor, kas, izmantojot 
vienkāršu luksofora gaismu principu, norāda, vai tiesību akts, ko plānots pieņemt, var ļoti 
ietekmēt MVU (sarkanā gaisma), var ietekmēt MVU (dzeltenā gaisma) vai nemaz 
neietekmēs MVU (zaļā gaisma);

8. atzinīgi vērtē Padomes 2013. gada 14. un 15. marta secinājumos pausto prasību veikt 
turpmākus pasākumus, lai mazinātu vispārējo regulatīvo slogu gan ES, gan dalībvalstu 
līmenī; 

9. pauž nožēlu par to, ka MVU vēl nav izdevies izmantot vienotā tirgus potenciālu, un 
atgādina, ka tikai 25 % no ES-27 valstu MVU eksportē savus ražojumus; aicina Komisiju 
un dalībvalstis sadarboties, lai likvidētu nevajadzīgus pārrobežu šķēršļus, kas traucē MVU 
darbību, un darīt vairāk, lai panāktu tiesiskā regulējuma saskaņošanu dalībvalstīs; uzsver, 
ka ir svarīgi 9. ministru konferencē 2013. gada decembrī pabeigt Dohas attīstības 
programmu (DAP), īpašu uzmanību pievēršot MVU paredzētiem tirdzniecības 
atvieglojumiem; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas nodomu ierosināt standartveida 
PVN deklarēšanu;

10. mudina dalībvalstis veikt līdzīgus pasākumus, kādus atbilstīgi REFIT un TOP TEN
iniciatīvām veic ES līmenī, un nodrošināt, ka regulatīvais slogs MVU tiek samazināts arī 
dalībvalstu līmenī; turklāt uzsver, ka dalībvalstu rīcība MVU regulatīvā sloga mazināšanā 
var būt īpaši efektīva, ja tās, transponējot ES direktīvas savos tiesību aktos, izvairās no 
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pārmērīgas reglamentēšanas; mudina dalībvalstis izmantot šo iespēju, lai atvieglotu 
režīmu MVU tajās jomās, kur ES tiesību akti to ļauj, piemēram, darba ņēmēju 
informēšana un apspriešanās ar tiem, pārtikas higiēnas, atkritumu, vides un gada pārskatu 
joma;

11. atgādina savu nostāju par vispārējiem MVU atbrīvojumiem no ES tiesību aktu prasībām, 
kā noteikts Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcijā, saskaņā ar kuru 
atbrīvojumi būtu jāpiemēro tikai tad, ja pienācīgas MVU pārbaudes, skatot katru gadījumu 
atsevišķi, liecina par to, ka MVU īpašās vajadzības nevar atrisināt, izmantojot pielāgotus 
risinājumus vai atvieglotu režīmu; uzsver, ka vispārējie MVU atbrīvojumi bieži ietver 
risku, ka uz MVU varētu attiecināt visdažādākos dalībvalstu mēroga tiesību aktus, kas 
sekmētu sadrumstalotību un kavētu to piekļuvi iekšējam tirgum;

12. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir pagarinājusi Augsta līmeņa darba grupas administratīvā 
sloga jautājumos pilnvaru termiņu līdz 2014. gadam, kā Eiropas Parlaments to pieprasīja 
2012. gada 23. oktobra rezolūcijā un kā paredzēts programmā COSME;

13. uzskata „TOP TEN” apspriešanos par lietderīgu pasākumu un apspriešanās rezultātu par 
svarīgu signālu no MVU un to pārstāvošajām organizācijām; aicina Komisiju turpmāk 
regulāri veikt šo pasākumu, izmantojot Eirobarometru; tomēr atzīmē nozīmīgu 
nelīdzsvarotību uz „TOP TEN” apspriešanos saņemto atbilžu ģeogrāfiskajā sadalījumā; 
aicina Komisiju veikt ex post pārbaudes, lai noskaidrotu šādas nelīdzsvarotības iemeslus 
un nodrošinātu, ka iegūtā informācija nav neobjektīva informācijas trūkuma vai citu tādu 
faktoru dēļ, kas būtu sagrozījuši saņemtās atbildes;

14. sagaida, ka nākamā Komisija atbildību par „lietpratīgu regulējumu” saglabās tās 
priekšsēdētāja biroja kompetences jomā, un mudina to stiprināt MVU sūtņu lomu;

15. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


