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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par tiesību aktu labāku izstrādi, subsidiaritāti un proporcionalitāti un lietpratīgu 
regulējumu
(2011/2029(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu labāku izstrādi1,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 15. decembra nostāju attiecībā uz priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu2,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 9. februāra rezolūciju par pārskatīto Pamatnolīgumu 
par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām nākamajā likumdošanas periodā3,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 9. septembra rezolūciju par tiesību aktu labāku
izstrādi — Komisijas 15. ikgadējais ziņojums saskaņā ar Protokola par subsidiaritātes 
principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 9. pantu4,

– ņemot vērā 2010. gada 25. novembra rezolūciju par divdesmit sesto gada pārskatu par 
Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzību5,

– ņemot vērā Parlamenta 2011. gada XX. maija rezolūciju par ietekmes novērtējumu 
neatkarīguma nodrošināšanu6,

– ņemot vērā Parlamenta 2011. gada XX. jūlija rezolūciju par Komisijas divdesmit septīto 
gada pārskatu par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību7,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja izklāstītās politiskās pamatnostādnes nākamajai 
Komisijai (2009. gada 3. septembris),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par lietpratīgu regulējumu Eiropas Savienībā 
(COM(2010)0543),

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu par subsidiaritāti un proporcionalitāti (17. ziņojums par 
tiesību aktu labāku izstrādi, 2009. gads) (COM(2010)0547),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Trešais labāka regulējuma stratēģiskais pārskats 
Eiropas Savienībā” (COM(2009)0015),

– ņemot vērā Komisijas darba dokumentu „Administratīvā sloga mazināšana Eiropas 
Savienībā — progresa ziņojums par 2008. gadu un perspektīvas 2009. gadam” 

                                               
1 OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0480.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0009.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0311.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0437.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0XXX.
7 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0XXX.



PE458.789v01-00 4/10 PR\857812LV.doc

LV

(COM(2009)0016),

– ņemot vērā Komisijas darba dokumentu „Trešais progresa ziņojums par normatīvās vides 
vienkāršošanas stratēģiju” (COM(2009)0017),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Rīcības programma administratīvā sloga 
samazināšanai Eiropas Savienībā un samazinājuma plāni pa nozarēm un pasākumi 
2009. gadā” (COM(2009)0544),

– ņemot vērā Neatkarīgu ieinteresēto personu augsta līmeņa grupas administratīvā sloga 
mazināšanas jautājumos 2009. gada 17. septembra ziņojumu,

– ņemot vērā Konkurētspējas padomes 2011. gada XX. maija secinājumus par lietpratīgu 
regulējumu,

– ņemot vērā 2010. gadā iesniegto Apvienotās Karalistes, Dānijas un Nīderlandes valdību 
ziņojumu „Smart Regulation: A cleaner, fairer and more competitive EU” („Lietpratīgs 
regulējums — tīrāka, taisnīgāka un konkurētspējīgāka ES”),

– ņemot vērā Apvienotās Karalistes valdības 2011. gadā publicēto brošūru „Let’s choose 
growth — Why we need reform to unlock Europe’s potential” („Izvēlēsimies izaugsmi —
reformu nepieciešamība Eiropas potenciāla izvēršanai”),

– ņemot vērā deviņu ES dalībvalstu prezidentu un premjerministru 2011. gada 18. marta 
vēstuli Padomes un Komisijas priekšsēdētājiem „Getting Europe growing” („Kā stimulēt 
Eiropas izaugsmi”),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komitejas un Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

A. tā kā stratēģijā „ES 2020”, kuras mērķis ir līdz 2020. gadam nodrošināt „gudru, ilgtspējīgu 
un integrējošu izaugsmi”, kā viens no elementiem tika ieviesta lietpratīga regulējuma 
programma, kura galvenokārt vērsta uz administratīvā sloga mazināšanu uzņēmumiem, 
uzlabojot spēkā esošo ES tiesību aktu kvalitāti un tos vienkāršojot;

B. tā kā subsidiaritātes un proporcionalitātes principu pareiza piemērošana ir būtiski 
nepieciešama sekmīgai Eiropas Savienības darbībai un arī tādēļ, lai Eiropas Savienības 
iestāžu īstenotie pasākumi atbilstu tam, ko sagaida iedzīvotāji, iekšējā tirgū strādājošie 
uzņēmumi un valstu pārvaldes iestādes un pašvaldības, un lai lēmumu pieņemšana būtu, 
cik vien iespējams, tuvināta iedzīvotājiem;

C. tā kā lietpratīga regulējuma jautājums būtu jāskata ne tikai saistībā ar Komisijas 
likumdošanas programmu, bet arī vispārīgāk — saistībā ar Lisabonas līguma 
jaunievedumu īstenošanu, kuri attiecas uz likumdošanas procedūrām;

D. tā kā Lisabonas līgumā ir mēģināts līdzsvarot varas sadalījumu starp Eiropas iestādēm, 
paredzot, ka likumdošanas procesā, kas norisinās saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru, Parlamentam ir tādas pašas pilnvaras kā Padomei;
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E. tā kā, izstrādājot tiesību aktu projektus, tostarp arī ietekmes novērtējumus, ir sevišķi 
svarīgi apspriesties ar visām ieinteresētajām personām, īpaši ar mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU);

F. tā kā 2005. gadā tika izveidota programma Eiropas Savienības tiesību aktu radītā 
administratīvā sloga samazināšanai ar mērķi līdz 2012. gadam samazināt administratīvo 
slogu par 25 %, kas atbilstu IKP pieaugumam par 1,4 %;

G. tā kā, neraugoties uz to, ka Komisija ir ierosinājusi pasākumus, kas administratīvo slogu 
samazinātu vēl vairāk, nekā prasa programmas mērķis, Parlamentam un Padomei vispirms 
vēl jāpieņem pasākumi, kas nodrošinātu aptuveni vienu ceturto daļu no šā 25 % mērķa;

H. tā kā viena no galvenajām programmas sastāvdaļām ir administratīvo izdevumu 
sākotnējais novērtējums, pamatojoties uz tā saukto standarta izmaksu modeli;

I. tā kā spēkā esošo tiesību aktu vienkāršošanai un kodificēšanai izmantojot pārstrādāšanas 
un kodifikācijas metodi, ir iespējams nodrošināt skaidrāku priekšstatu par veiktajām 
izmaiņām un to konsekvenci;

J. tā kā ir ārkārtīgi svarīgi, lai dalībvalstis pareizi un laikus ieviestu Eiropas Savienības 
direktīvas, jo joprojām vēl pastāv tiesību aktu „uzlabošanas” problēma, kas izpaužas kā 
tādu pienākumu noteikšana, kuri pārsniedz Eiropas Savienības tiesību aktu prasības;

K. tā kā atšķirības, kas rodas nevienādas ieviešanas dēļ, stipri apgrūtina efektīvu un 
rezultatīvu vienotā tirgus darbību, dalībvalstīm sagrupējoties trijās kategorijās: 
dalībvalstis, kurās ieviešana norisinās nepareizi, dalībvalstis, kurās ieviešana nav pilnībā 
pabeigta, un dalībvalstis, kuras to veikušas neprecīzi, un tas nostāda Eiropas uzņēmumus 
un patērētājus nelabvēlīgā stāvoklī, kavējot turpmāku izaugsmi;

L. tā kā Mazās uzņēmējdarbības aktā tika ierosināts izmantot t.s. MVU testu, taču līdz šim 
tas ticis piemērots tikai nedaudzos no iespējamiem gadījumiem;

M. tā kā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Maroš Šefčovič 2011. gada 27. janvārī, 
piedaloties Juridiskās komitejas sanāksmē rīkotajā viedokļu apmaiņā, pauda stingru 
apņēmību īstenot lietpratīga regulējuma programmu,

Vispārīgas piezīmes

1. uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai izstrādātie tiesību akti būtu vienkārši, skaidri, izpildāmi 
un viegli saprotami;

2. stingri uzsver, ka lietpratīga regulējuma programmai ir jābūt vienam no galvenajiem 
aspektiem, kas jāņem vērā ikvienā likumdošanas procesa posmā — no sākotnējās 
izstrādes līdz pat ieviešanai un novērtēšanai;

3. norāda, ka visām Eiropas iestādēm ir zināma loma labākas tiesību aktu izstrādes 
veicināšanā un īstenošanā, ievērojot lietpratīga regulējuma programmā un Iestāžu 
nolīgumā par labāku tiesību aktu izstrādi ietvertos principus un norādes; uzskata, ka visām 
iesaistītajām pusēm būtu no jauna jāapliecina apņemšanās rīkoties saskaņā ar šiem 
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principiem;

4. mudina turpmākās prezidentvalstis un Komisiju uzsākt Iestāžu nolīguma par labāku 
tiesību aktu izstrādi pārskatīšanas procesu; šajā sakarībā vērš uzmanību uz attiecīgajiem 
punktiem Parlamenta 2010. gada 9. februāra rezolūcijā par Eiropas Parlamenta un 
Komisijas pamatnolīgumu, īpaši uz abu iestāžu kopīgu apņemšanos vienoties par 
izšķirošajām izmaiņām, gatavojoties gaidāmajām sarunām ar Ministru Padomi, kuru 
mērķis būs Iestāžu nolīguma par tiesību aktu labāku izstrādi pielāgošana jaunajiem 
Lisabonas līguma noteikumiem;

Administratīvā sloga mazināšana un pienācīgas īstenošanas nodrošināšana

5. pauž bažas, ka programmas mērķis līdz 2012. gadam mazināt administratīvo slogu 
par 25 % varētu palikt nesasniegts, un tā iemesls zināmā mērā būtu arī Parlamenta vai 
Padomes nevēlēšanās izskatīt un apstiprināt ierosinātos pasākumus; šajā sakarībā norāda, 
ka, pieņemot šos pasākumus, būtu vērtīgi vairāk izmantot paātrinātās procedūras; apņemas 
ātri izskatīt ar šādiem pasākumiem saistītos likumdošanas priekšlikumus un aicina Padomi 
darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu programmā minēto administratīvo šķēršļu 
mazināšanas pasākumu pieņemšanu;

6. rosina Neatkarīgu ieinteresēto personu augsta līmeņa grupu administratīvā sloga 
mazināšanas jautājumos uzsākt dialogu ar MVU viscaur Eiropā, lai noskaidrotu, kuri ir tie 
šķēršļi, kas visbiežāk attur šos uzņēmumus iesaistīties tirdzniecībā ar citām dalībvalstīm 
vienotajā tirgū, un ierosināt pasākumus, lai likvidētu vai mazinātu šos straujākas 
izaugsmes kavēkļus;

7. uzsver, ka programma jāturpina arī pēc 2012. gada, aptverot visu pašreizējās Komisijas 
pilnvaru laiku, un ir jāizvirza vēl vērienīgāki mērķi un uzdevumi, attiecinot programmu ne 
tikai uz administratīvo slogu vien, bet gan kopumā pievēršoties normatīvajam slogam un 
izmaksām, ko rada ES tiesību akti, tostarp apgrūtinošiem normatīvajiem šķēršļiem;

8. norāda — cenšoties nodrošināt pašreizējās un turpmāko sloga samazināšanas programmu 
panākumus, ir nepieciešama aktīva Komisijas sadarbība ar dalībvalstīm, lai izvairītos no 
pretrunīgas interpretācijas un tiesību aktu „uzlabošanas” (proti, valstu normatīvo aktu, ar 
ko ievieš ES tiesību aktus, papildināšanas ar stingrākām prasībām, kuras neizriet no ES 
tiesību aktiem);

9. aicina Komisiju un dalībvalstis prasīt, lai ziņojumos, kas sniedzami pēc konkrētu tiesību 
aktu ieviešanas, tiktu iekļauts vairāk informācijas, tā risinot tiesību aktu „uzlabošanas” 
problēmu; uzskata, ka minētās pretrunas ir iespējams ievērojami mazināt, izvirzot 
dalībvalstīm prasību sniegt pamatotu atzinumu ar paskaidrojumu, kāpēc pieņemts lēmums 
noteikt augstākus standartus, nekā paredzēts ieviešamajās direktīvās;

10. mudina Komisiju turpināt īstenot nozaru plānos ierosinātos administratīvā sloga 
mazināšanas pasākumus;

Politikas izstrāde

11. aicina Komisiju, izvirzot apspriešanai likumdošanas priekšlikumu projektus, labāk 
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izmantot baltās grāmatas; uzskata, ka, rīkojoties šādi, retāk būtu vajadzīgs tiesību aktu 
priekšlikumus likumdošanas procesā būtiski, ja ne visā pilnībā, pārstrādāt; turklāt uzskata, 
ka tas palīdzētu novērtēt ierosināto tiesību aktu proporcionalitāti, kas bieži vien ir 
sarežģīti, ja priekšlikumi sākotnēji tiek iesniegti zaļās grāmatas formātā, kur ieskicēti 
vienīgi to galvenie elementi;

12. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos pārskatīt apspriešanas procedūru un atbalsta lēmumu 
pagarināt minimālo apspriešanas termiņu līdz 12 nedēļām; tomēr uzsver, ka ir labāk 
jāiesaista visas ieinteresētās personas, un uzskata, ka Komisijai derētu izpētīt integrējošu 
izpratnes veicināšanas procedūru ieviešanas metodes; uzskata, ka šādas procedūras 
ietvaros varētu apzināt attiecīgajā politikas jomā un priekšlikumos ieinteresētās personas 
dalībvalstu un Eiropas līmenī un mēģināt tās nepastarpināti iesaistīt apspriešanas procesā;

13. uzskata, ka pašreizējās asimetriskās metodes un veidi, kā patlaban norisinās apspriešana, 
nerosina visas ieinteresētās personas sniegt atbildes; norāda, ka respondenti bieži pauduši 
neapmierinātību par tiešsaistē aizpildāmo anketu formu un saturu; izsaka pieņēmumu, ka 
atbilžu sniegšanu varētu padarīt vienkāršāku ar vienotu pieeju, ieviešot standartizētu 
veidu, kā apspriešanas procedūrā sniedzamas atbildes, un šādi arī varētu iegūt 
detalizētākas un pamatotākas atbildes, kas aptvertu plašu apspriešanai izvirzīto iespējamo 
politisko jautājumu un variantu spektru;

14. pauž bažas par to, ka apspriežamie dokumenti kļūst arvien sarežģītāki, un uzskata, ka būtu 
jācenšas tos vienkāršot, tostarp pastiprināti izmantot baltās grāmatas, lai rosinātu attiecīgo 
ieinteresēto personu reakciju un palīdzētu sniegt atbildes, vienlaikus uzlabojot šo 
dokumentu pieejamību iedzīvotājiem; ierosina Komisijai izpētīt iespējas ieviest 
„saprotamības testu”, lai nodrošinātu, ka apspriežamie dokumenti ir viegli saprotami un ka 
uz tiem nav grūti atbildēt;

15. uzsver — lai nodrošinātu lietpratīga regulējuma programmas vispārīgo mērķu 
sasniegšanu, ir svarīgi garantēt, ka Komisijas ietekmes novērtējumos veiktā analīze ir 
neatkarīga un ticama, un atkārtoti uzsver, ka Parlamenta nostāja attiecībā uz šo jautājumu 
ir izklāstīta 2011. gada XX. maija rezolūcijā;

16. stingri atbalsta ierosinājumu, ka tajos gadījumos, kad jauni tiesību akti uzņēmumiem rada 
izmaksas, būtu jānoskaidro, kā līdzvērtīgā apmērā kompensēt šīs izmaksas, mazinot 
normatīvo slogu citviet; uzskata, ka turpmākajās programmās tam jābūt vienam no 
svarīgākajiem aspektiem, tā kopumā mazinot uzņēmumiem uzlikto slogu un uzlabojot 
tiesisko regulējumu;

17. mudina Komisiju, lai tā, izstrādājot jaunus tiesību aktus, vislielāko uzmanību pievērš to 
iespējamai ietekmei uz maziem un vidējiem uzņēmumiem; aicina Komisiju censties 
atbrīvot MVU no regulējuma, ja attiecīgie noteikumi šos uzņēmumus skartu nesamērīgi 
un ja nav pārliecinoša iemesla, kādēļ šie uzņēmumi būtu jāiekļauj tiesību akta darbības 
jomā; ar lielu pārliecību uzskata, ka šādi atviegloti noteikumi var labvēlīgi ietekmēt 
regulējuma īstenošanu un pielietojamību, it īpaši attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem un 
mikrouzņēmumiem;

18. šajā sakarībā uzkata, ka līdz ar Mazās uzņēmējdarbības aktu pieņemtajam MVU testam ir 
ļoti svarīga nozīme, un sagaida, ka Komisija pilnībā izmantos šo testu; uzsver, ka 
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Komisijai jānodrošina konsekvents MVU testa piemērojums savos direktorātos, un 
mudina dalībvalstis paredzēt līdzīgu pieeju valsts līmeņa lēmumu pieņemšanas 
procedūrās;

Vienkāršošana un ex-post novērtējums

19. vērš uzmanību uz to, ka Parlaments jau atkārtoti ir pieprasījis, lai direktīvās būtu 
sistemātiski iekļauta dalībvalstīm saistoša prasība, transponējot direktīvas attiecīgās valsts 
tiesību sistēmā, izstrādāt detalizētas atbilstības tabulas; turklāt uzsver savu nostāju, ka, 
trūkstot šādām atbilstības tabulām, ziņojumus nevajadzētu iekļaut plenārsēdes darba 
kārtības projektā;

20. uzsver, ka, grozot tiesību aktus, vienmēr būtu jāizmanto pārstrādāšanas metode; tajā pašā 
laikā atzīst un respektē Komisijas tiesības likumdošanas procesā;

21. atzinīgi vērtē plašāku ex-post novērtējuma izmantošanu attiecībā uz ieviestajiem tiesību 
aktiem; taču uzsver, ka šāds novērtējums būtu jāveic par visiem tiesību aktiem, ne tikai 
galvenajās jomās; šajā sakarībā norāda, ka minētais būtu jāapsver arī attiecībā uz 
īstenošanas aktiem un deleģētajiem aktiem; aicina Komisiju paplašināt ex-post
novērtējuma piemērojumu, izmantojot to visās politikas jomās, un izsaka pieņēmumu, ka 
noderīgs līdzeklis, kā garantēt, ka spēkā esošie noteikumi joprojām ir nepieciešami un 
samērīgi, varētu būt turpināmības klauzula, kurā paredzēta attiecīgā tiesību akta 
pārskatīšana;

Nodrošināt vadību un saglabāt modrību

22. atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētāja personīgo atbalstu lietpratīga regulējuma 
programmai; uzskata, ka jautājums ir pietiekami svarīgs, lai prasītu no Komisijas patiesu 
politisko vadību, šim jautājumam arī turpmāk atvēlot nozīmīgu vietu politiskā darba 
kārtībā, un šajā sakarībā ierosina nodot lietpratīga regulējuma programmu kāda komisāra 
pārziņā, nosakot to par attiecīgā komisāra kompetences jomas svarīgāko aspektu; uzskata, 
ka Parlamentam savukārt būtu jāizpēta, ar kādām metodēm panākt, lai komitejas piešķir 
lielāku nozīmi labākai tiesību aktu izstrādei, un uzskata, ka būtu jāturpina apsvērt iespēju 
šā jautājuma izskatīšanai rīkot kopīgas komiteju sanāksmes;

23. apņemas arī turpmāk modri uzraudzīt, kā Komisija īsteno lietpratīga regulējuma 
programmu, un ar nepacietību gaida 2012. gada otrajā pusē paredzamo progresa 
ziņojumu;

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Vispārīgas piezīmes

Paziņojums par lietpratīgu regulējumu papildina Eiropadomes 2007. gada pavasara sanāksmē 
pieņemtos secinājumus par atjaunoto Lisabonas stratēģiju izaugsmei un darbavietām, kā arī 
Komisijas priekšsēdētāja J. M. Barroso izklāstītās politiskās pamatnostādnes nākamajai 
Komisijai, kurās bija ierosināts pārveidot Lisabonas stratēģiju par stratēģiju „ES 2020”, ar 
lietpratīga regulējuma palīdzību vairojot konkurētspēju un mazinot administratīvo slogu, lai 
tirgi darbotos iedzīvotāju labā, un skaidri koncentrējoties uz tādiem aspektiem kā sabiedriskā 
apspriešana, ietekmes novērtējumi, komitoloģija un spēkā esošo tiesību aktu vienkāršošana.

Neraugoties uz to, ka visu iepriekš minēto varētu uzskatīt tikai par pastāvošās tiesību aktu 
labākas izstrādes programmas „zīmola maiņu”, tomēr atzinīgi vērtējams tas, ka šiem 
jautājumiem darba kārtībā tiek atvēlēta nozīmīgāka vieta, un Parlamentam kopā ar pārējām 
Eiropas iestādēm un dalībvalstīm tagad jāveic savi uzdevumi, lai nodrošinātu, ka šādi gūtais 
impulss neizzūd un visās attiecīgajās jomās notiek aktīvākas darbības.

Dalībvalstu parlamenti

Kopš 2009. gada 1. decembra, kad stājās spēkā Lisabonas līgums, dalībvalstu parlamentiem ir 
lielāka loma, nodrošinot subsidiaritātes principa ievērošanu. Līdz šim ir saņemts ievērojams 
skaits viedokļu. un pamatotu atzinumu, tomēr šā jauninājuma konkrētie principi, it īpaši 
attiecībā uz viedokļu aptverto jomu un saturu, joprojām tiek izstrādāti un pārbaudīti.

Tā kā Komisijas paziņojums par subsidiaritāti un proporcionalitāti attiecas uz 2009. gadu, šajā 
laikposmā ar Lisabonas līgumu ieviestais jauninājums bija spēkā tikai vienu mēnesi. Tomēr 
Parlaments līdz šim ir saņēmis vairāk nekā 300 iesniegumus no dalībvalstu parlamentiem, un 
būtu pareizi, ja tas izmantotu izdevību izteikt savu viedokli par Parlamentā ieviesto sistēmu 
faktisko darbību, pielāgojoties šim jauninājumam, apzinātu nepilnības un ierosinātu 
uzlabojumus.

Administratīvā sloga mazināšana un pienācīgas īstenošanas nodrošināšana

Ir visai apšaubāmi, ka programmas mērķi līdz 2012. gadam par 25 % samazināt 
administratīvo slogu būs iespējams sasniegt bez pastiprinātas saistību uzņemšanās un 
aktīvākas rīcības. Tādēļ jāpastiprina jau veiktie pasākumi un jādivkāršo centienu apmērs. 
Visām ieinteresētajām pusēm ir jārīkojas aktīvāk — ne tikai tādēļ, lai sasniegtu 25 % mērķi, 
bet arī lai pašreizējās Komisijas pilnvaru laikā un vēlāk — pēc 2014. gada — turpinātu
samazināt regulatīvās izmaksas.

Galvenās problēmas, kam būtu jāpievēršas, ir atšķirīga tiesību aktu interpretācija un likumu 
„uzlabošana”, un galvenokārt pret to jācīnās pašām dalībvalstīm, īstenojot un transponējot 
tiesību aktus attiecīgās valsts tiesību sistēmā, taču jāiesaistās arī Komisijai kā Līgumu 
ievērošanas uzraugam. Tādēļ no dalībvalstīm ir jāprasa pamatojums, kāpēc tās nolēmušas 
savos valsts līmeņa tiesību aktos ieviest stingrākas prasības nekā ieviešamajos ES tiesību 
aktos noteiktie standarti.
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Politikas izstrāde

Pirms ES tiesību aktu priekšlikumu iesniegšanas būtu jāparedz rūpīgas sagatavošanās posms, 
kura obligātām sastāvdaļām vajadzētu būt Komisijas baltajai grāmatai, plašai un integrējošai 
apspriešanai un ietekmes novērtējumu sagatavošanai. Vienmēr jāapsver, kāda būs ietekme uz 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), jo regulatīvo prasību slogu tie izjūt smagāk nekā 
lielie uzņēmumi.

Vienkāršošana un ex-post novērtējums

Atkārtoti jāuzsver, ka, transponējot direktīvas dalībvalstu tiesību sistēmā, ir nepieciešamas 
atbilstības tabulas, un Parlamentam jānāk klajā ar novatoriskiem stimuliem, lai veicinātu šo 
tabulu izmantojumu ikviena tiesību akta gadījumā.

Vienkāršošanas programmā Komisijai būtu vairāk jākoncentrējas uz pārstrādāšanas metodi, 
un ir svarīgi nodrošināt spēkā esošo tiesību aktu regulāru novērtēšanu, lai pārliecinātos, vai ir 
nepieciešams tos vienkāršot, vai — attiecīgā gadījumā — atcelt.

Nodrošināt vadību un saglabāt modrību

Visām iestādēm un dalībvalstīm ir jāuzņemas patiesa politiskā vadība, lai nostiprinātu 
lietpratīga regulējuma programmu, taču par to, lai šim jautājumam joprojām būtu prioritāra 
nozīme politiskā darba kārtībā, galvenokārt atbildīga ir Komisija. Tādēļ šis jautājums būtu 
jānodod kāda komisāra pārziņā, padarot to par šā komisāra kompetences jomas svarīgāko 
aspektu.

Parlamentam vienlaikus būtu jāizpēta, ar kādām metodēm palielināt Parlamenta apņēmību 
īstenot lietpratīgu regulējumu, piemēram, rīkojot kopīgas komiteju sanāksmes.

Komisija 2012. gada otrajā pusē nāks klajā ar ziņojumu par lietpratīga regulējuma 
programmas īstenošanā panākto progresu. Parlamentam cieši jāseko līdzi ikvienam šīs jomas 
aspektam.


