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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par subsidiaritāti un proporcionalitāti (19. ziņojums par tiesību aktu labāku izstrādi, 
2011. gads)
(2013/2077(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu labāku izstrādi1,

– ņemot vērā praktiskos pasākumus, par kuriem Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas 
atbildīgie dienesti panāca vienošanos 2011. gada 22. jūlijā, attiecībā uz Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 294. panta 4. punkta īstenošanu pirmajā lasījumā 
panāktas vienošanās gadījumā,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra rezolūciju par 18. ziņojumu par 
tiesību aktu labāku izstrādi — subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošana 
(2010. gads)2, 

– ņemot vērā 2011. gada 14. septembra rezolūciju par tiesību aktu labāku izstrādi, 
subsidiaritāti un proporcionalitāti un lietpratīgu regulējumu3,

– ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par ietekmes novērtējumu 
neatkarīguma nodrošināšanu4,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu par subsidiaritāti un proporcionalitāti (19. ziņojums par 
tiesību aktu labāku izstrādi, 2011. gads) (COM(2012)0373),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par ES tiesību aktu normatīvo atbilstību 
(COM(2012)0422),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Lietpratīgs regulējums — reaģējot uz mazo un vidējo 
uzņēmumu vajadzībām” (COM(2012)0122),

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu par lietpratīga regulējuma attiecībā uz 
MVU uzraudzību un apspriešanu (SWD(2013)0060),

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

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 30. maija secinājumus par lietpratīgu regulējumu,

– ņemot vērā augsta līmeņa neatkarīgu ieinteresēto personu grupas ar administratīvo slogu 
saistītiem jautājumiem 2011. gada 15. novembra ziņojumu „Eiropa var labāk: ziņojums 
par paraugpraksi dalībvalstīs, lai ES tiesību aktus īstenotu vismazāk apgrūtinošā veidā”,

                                               
1 OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0340.
3 OV C 51 E, 22.2.2013., 87. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0259.
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– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0000/2013),

A. tā kā lietpratīga regulējuma programma ir mēģinājums nostiprināt centienus saistībā ar 
tiesību aktu labāku izstrādi, ES tiesību aktu vienkāršošanu un administratīvā un regulatīvā 
sloga mazināšanu, kā arī virzīties uz labu pārvaldību, kuras pamatā ir uz pierādījumiem 
balstīta politikas veidošana un kurā būtiska nozīme ir ietekmes novērtējumiem un ex-post
kontroles pasākumiem;

B. tā kā 2003. gada Iestāžu nolīgums par tiesību aktu labāku izstrādi vairs nav piemērots 
pašreizējai ar Lisabonas līgumu radītajai tiesiskajai videi, vismaz ņemot vērā ES iestāžu 
īstenoto pakāpenisko pieeju attiecībā uz kopīgu politisko deklarāciju pieņemšanu par 
skaidrojošajiem dokumentiem un sekretariāta līmeņa praktiskos pasākumus Līguma par 
Eiropas Savienību (LESD) 294. panta īstenošanai,

Vispārīgas piezīmes

1. Uzsver, ka Eiropas līmenī ierosinātajiem un pieņemtajiem tiesību aktiem vajadzētu būt 
vienkāršiem, viegli saprotamiem un visiem pieejamiem; atzīst, ka ekonomikas krīze ir 
palielinājusi spriedzi attiecībā uz valsts pārvaldes iestāžu resursiem, un uzskata, ka 
apņemšanās izstrādāt skaidrus un viegli transponējumus tiesību aktus ļautu šo spriedzi 
mazināt;

2. uzsver, ka, pieņemot tiesību aktus, Eiropas iestādēm ir jāievēro subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principi;

3. atgādina par savām iepriekš izteiktajām piezīmēm, ka Ietekmes novērtējuma padome un 
valstu parlamenti vairākos gadījumos ir konstatējuši, ka Komisijas ietekmes novērtējumos 
šiem principiem nav pievērsta pietiekama uzmanība; atkārtoti pauž sarūgtinājumu, ka 
šādas piezīmes ir jāatkārto nākamajā gadā;

4. atkārtoti aicina vēlreiz apspriest 2003. gada Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu labāku 
izstrādi, lai ņemtu vērā ar Lisabonas līgumu radīto jauno tiesisko vidi, nostiprinātu 
pašreizējo paraugpraksi un atjauninātu šo nolīgumu atbilstoši tiesību aktu labākas 
izstrādes programmai; iesaka, lai visi jaunie nolīgumi tiku pieņemti, pamatojoties uz 
LESD 295. pantu, un lai tie visi būtu saistoši;

5. uzskata, ka dažādie nosaukumi, ko piemēro Komisijas izmantotajām sistēmām pieņemto 
tiesību aktu novērtēšanai un sloga mazināšanai, ir neskaidri un nevajadzīgi sarežģīti;
iesaka pieņemt vienotu nosaukumu ar virsrakstu „Tiesību aktu labāka izstrāde”, un 
atkārtoti aicina izvirzīt vienu par šo jautājumu atbildīgo komisāru;

Subsidiaritātes mehānisms dalībvalstu parlamentiem

6. uzskata, ka laika un resursu trūkums, ar ko saskaras valstu parlamenti, sniedzot atzinumus 
par tiesību aktu projektiem, veicina uztveri, ka Eiropas Savienībā ir „demokrātijas 
trūkums”;
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7. uzskata, ka būtu vēlama virzība uz minētā mehānisma nostiprināšanu, piemēram, ieviešot
stingrāku „sarkanās kartītes" procedūru; ierosina apsvērt, kāds būtu piemērotais valstu
parlamentu atzinumu skaits, lai sāktu šādu procedūru, vai tās pamatā vajadzētu būt tikai 
subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem, un kādai vajadzētu būt tās ietekmei;
uzskata, ka minētā diskusija ir noderīgs posms valstu parlamentiem piešķirto pilnvaru 
stiprināšanā, saskaņojot pamudinājumus veikt rūpīgu pārbaudi ar ietekmi Eiropas līmenī;

8. uzskata, ka šajā laikā varētu ieviest vairākas iniciatīvas, lai uzlabotu novērtējumu, ko 
valstu parlamenti veic attiecībā uz Eiropas Savienības jautājumiem; proti:

- ierosina, ka par katru tiesību aktu, ko publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,
būtu jāsniedz piezīme, kurā uzskaitīti tie valstu parlamenti, kas bija snieguši atzinumu, un 
tie, kuriem bija radušies jautājumi par subsidiaritāti;

- ierosina, ka vadlīnijas varētu sagatavot, nosakot kritērijus pamatotiem atzinumiem par 
subsidiaritātes jautājumiem; 

Tiesību aktu labāka izstrāde

9. uzskata, ka efektīva pieeja tiesību aktu labākas izstrādes uzdevumiem attiecībā uz spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un turpmākajiem tiesību aktiem palīdzēs Eiropas iestādēm reaģēt 
uz krīzi; uzskata, ka Eiropas tiesību aktu un likumdošanas prakses reforma ir būtisks 
instruments, lai nodrošinātu izaugsmi un konkurētspēju Eiropā;

10. atzinīgi vērtē to, ka Komisija arvien lielāku uzmanību velta politikas „ciklam”, uzskatot 
ES tiesību aktu izstrādes sākšanas, ietekmes novērtējuma, apspriešanas, spēkā stāšanās, 
īstenošanas un novērtēšanas posmus par saskaņota procesa daļu; šajā saistībā uzskata, ka 
principam „vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem” jābūt visa minētā procesa 
pamatelementam;

11. šajā saistībā atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumus par lietpratīgu regulējumu un par ES 
tiesību aktu normatīvo atbilstību, kā arī Komisijas dienestu darba dokumentu „Desmit 
tiesību akti, kas rada lielāko slogu MVU”; uzskata, ka šie dokumenti ir ticams tiesību aktu 
labākas izstrādes programmas panākums un tajos atspoguļoti daudzi iepriekšējie 
Parlamenta lūgumi;

12. uzskata, ka minētie retoriskie panākumi tagad būtu jāpārvērš konkrētā rīcībā; tādēļ mudina 
Komisiju nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem par nekavējošu kopējā ES regulatīvā 
sloga mazināšanu, jo īpaši:

- veikt pasākumus, lai pēc iespējas ātrāk mazinātu slogu, uz ko, apspriežot desmit 
apgrūtinošākos tiesību aktus, ir norādījuši MVU visā Eiropā,

- ierosinot jaunus tiesību aktus, vairāk izmantot atbrīvojumus vai atvieglojumus 
mikrouzņēmumiem un MVU, ja tas nepieciešams;

- pabeigt Normatīvās atbilstības un izpildes programmas (REFIT) novērtējumu 
galvenajās politikas jomās pirms pašreizējā pilnvaru termiņa beigām; 
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- 2013. gada rudenī pieņemt priekšlikumus par vienkāršošanu un sloga mazināšanu
saskaņā ar REFIT, lai tos varētu apstiprināt līdz pašreizējā pilnvaru termiņa beigām;

- sagatavot gada ziņojumu, pievēršot uzmanību plašākai tiesību aktu labākas izstrādes
programmai, kurā ietverts pārskats par Komisijas ierosināto iniciatīvu panākumiem, 
tostarp pārskats par uzņēmumu tīrajām izmaksām, kas tiem radušās saistībā ar jaunajiem 
priekšlikumiem, kurus Komisija pieņēmusi iepriekšējos 12 mēnešos;

13. atgādina Parlamenta nostāju attiecībā uz citiem priekšlikumiem par regulatīvā sloga 
mazināšanu, tostarp ne tikai regulējuma, bet arī citu iespēju, piemēram, brīvprātīgu 
pasākumu, apspriešanu; uzskata, ka Komisijai vajadzētu turpināt izskatīt iespēju ieviest
likumdošanas procesā „baltās grāmatas” posmu; uzskata, ka, sniedzot ieinteresētajām 
personām iespēju izteikt viedokli par priekšlikumu projektiem un saistītajiem 
provizoriskajiem ietekmes novērtējumiem, varētu uzlabot Komisijas iesniegto tiesību aktu 
projektu kvalitāti, nepamatoti nepaildzinot topošo tiesību aktu sagatavošanas laiku;

14. atgādina par Komisijai izteikto Parlamenta aicinājumu iesniegt priekšlikumus par 
regulatīvās kompensēšanas īstenošanu, kurai būtu vajadzīga ekvivalentu izmaksu 
kompensāciju noteikšana pirms jaunu tiesību aktu pieņemšanas, kas paredzētu izmaksu 
rašanos; norāda, ka ES tiesību akti automātiski nepadara 28 valstu tiesību aktus par 
nederīgiem kāda Eiropas tiesību akta dēļ, un tas arī automātiski nenozīmē, ka jaunie
Eiropas tiesību akti rada mazāku slogu nekā attiecīgie valsts tiesību akti; tādēļ mudina 
Komisiju nopietni izskatīt šo priekšlikumu un sniegt tā ietekmes novērtējumu līdz 
pašreizējā pilnvaru termiņa beigām 2014. gadā.

Ietekmes novērtējumi un Eiropas pievienotā vērtība

15. atzinīgi vērtē mēģinājumu Komisijas ietekmes novērtējumos plaši un visaptveroši izskatīt 
iespējamo ietekmi, tomēr uzskata, ka pastāv vairāki veidi, kā sistēmu varētu vēl
pastiprināt; šajā saistībā atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu līdz 2014. gada jūnijam 
atjaunināt, apvienot un pārskatīt Ietekmes novērtējuma pamatnostādnes, un patur tiesības
turpmākajos mēnešos sīki izstrādāt šo pamatnostādņu iespējamos uzlabojumus;

16. uzskata, ka Komisijas publicētā ietekmes novērtējuma saturam ir pilnīgi jāatbilst komisāru 
kolēģijas pieņemtā tiesību akta priekšlikuma saturam; pieprasa automātiski atjaunināt 
visus ietekmes novērtējumus attiecībā uz priekšlikumu, kurā kolēģija izdarījusi 
grozījumus, lai atspoguļotu komisāru veiktās izmaiņas;

17. aicina Komisiju stiprināt Ietekmes novērtējuma padomes nozīmi un neatkarību, un jo īpaši
pabeigt un iesniegt tiesību aktu priekšlikumus tikai tad, ja Ietekmes novērtējuma padome 
tos ir apstiprinājusi, sniedzot labvēlīgu atzinumu;

18. uzskata, ka pašreizējā atruna, ka Komisijas ietekmes novērtējums „ir saistošs tikai 
Komisijas dienestiem, kas iesaistīti tā sagatavošanā, un neskar Komisijas turpmāko 
lēmumu galīgo redakciju”, ir apliecinājums būtiskai pastāvošās sistēmas nepilnībai;

19. atzinīgi vērtē Ietekmes novērtēšanas un Eiropas Savienības Pievienotās vērtības 
direktorāta izveidi Eiropas Parlamentā; uzskata, ka Parlamentam būtu jāpieņem 
sistemātiska pieeja ietekmes novērtējumu izskatīšanai; atzinīgi vērtē Ietekmes 
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novērtējuma direktorāta gatavotos īsos kopsavilkumus par Komisijas priekšlikumu 
ietekmes novērtējumiem un uzskata, ka tiem vajadzētu būt komiteju apsvērumu pamatā, 
apspriežot attiecīgos likumdošanas priekšlikumus; prasa Komiteju priekšsēdētāju 
konferencē apsvērt vislabāko šā ieteikuma īstenošanas veidu;

20. atgādina saistības, kuras Parlaments un Padome uzņēmās Iestāžu 2005. gada dokumentā 
„Vienota pieeja ietekmes novērtējumam” — veikt ietekmes novērtējumu pirms būtisku 
grozījumu pieņemšanas —, un aicina komitejas šo saistību izpildē izmantot Ietekmes 
novērtēšanas struktūrvienību; 

21. vēlreiz atgādina par 2003. gada Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu labāku izstrādi un 
mudina Padomi pabeigt darbu pie sava mehānisma izveides, lai veiktu ietekmes 
novērtējumu, ja tiek pieņemti būtiski grozījumi, bez nevajadzīgas kavēšanās — atbilstīgi 
2003. gada nolīgumā paredzētajām saistībām;

22. uzstāj, lai Komisija nopietni apsvērtu ar leģislatīvajiem patstāvīgajiem ziņojumiem 
saistītos Eiropas pievienotās vērtības novērtējumus, izvērsti paskaidrojot, kāpēc tā 
nepieņem vai neapsver kādu Parlamenta iesniegto argumentu;

o

o     o

23. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Referents atzinīgi vērtē trīs Komisijas paziņojumus, par kuriem ir sagatavots šis ziņojums, 
proti, par tiesību aktu labāku izstrādi, ES tiesību aktu normatīvo atbilstību un lietpratīgu 
regulējumu attiecībā uz MVU. Tomēr jāuzsver, ka minētie dažādie nosaukumi, ko piemēro 
Komisijas izmantotajām sistēmām pieņemto tiesību aktu novērtēšanai un sloga mazināšanai,
ir neskaidri un nevajadzīgi sarežģīti, tādēļ tiesību aktu labākas izstrādes programmai ir 
vajadzīgs vienots nosaukums.

Lai gan daudzās tiesību aktu labākas izstrādes un regulatīvā un administratīvā sloga 
mazināšanas jomās Eiropas Savienībā un dalībvalstīs ir vērojami panākumi, vēl ir daudz 
darāmā, beidzot vēlreiz apspriežot 2003. gada Iestāžu nolīgumu (IN) par tiesību aktu labāku 
izstrādi, lai ņemtu vērā ar Lisabonas līgumu radīto jauno tiesisko vidi, nostiprinātu pašreizējo
paraugpraksi un atjauninātu nolīgumu atbilstīgi tiesību aktu labākas izstrādes programmai.
Minētā nolīguma saturam jābūt saistošam saskaņā ar LESD 295. pantu, kas ir ar Lisabonas 
līgumu ieviests jauns Iestāžu nolīgumu juridiskais pamats.

Subsidiaritātes mehānisms dalībvalstu parlamentiem

Ir vajadzīga plašāka diskusija par dalībvalstu parlamentiem piešķirto pilnvaru pilnveidošanu, 
saskaņojot pamudinājumus veikt rūpīgu pārbaudi ar ietekmi Eiropas līmenī, ņemot vērā, ka
laika un resursu ierobežojums, ar ko saskaras valstu parlamenti, sniedzot atzinumus par 
tiesību aktu projektiem, veicina demokrātijas trūkumu Eiropas Savienībā.

Kaut arī minētā diskusija būtu daļa no notiekošajām vispārējām debatēm par turpmākajiem 
Eiropas integrācijas projekta posmiem, daudzus praktiskus valstu parlamentārās pārbaudes 
procesa uzlabojumus varētu veikt jau tagad, piemēram, attiecībā uz informācijas izplatīšanu, 
pamatnostādņu nodrošināšanu un kritēriju noteikšanu argumentētiem atzinumiem.

Tiesību aktu labāka izstrāde

Lielākas uzmanības veltīšana politikas „ciklam”, uzskatot ES tiesību aktu izstrādes sākšanas, 
ietekmes novērtējuma, apspriešanas, spēkā stāšanās, īstenošanas un novērtēšanas posmus par 
saskaņotas procedūras daļu, būtu atzinīgi jāvērtē kā noderīgs instruments, lai virzītos uz mērķi
veicināt izaugsmi un palielināt konkurētspēju Eiropā.

Šajā saistībā ES tiesību aktu normatīvā atbilstība un „Desmit tiesību akti, kas rada lielāko 
slogu MVU” ir ticami, lai gan retoriski, tiesību aktu labākas izstrādes programmas panākumi, 
un tajos ir atspoguļoti daudzi iepriekšējie Parlamenta lūgumi. Tādēļ Parlaments sagaida, ka ar 
Normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT), kurai tomēr varētu būt veiksmīgāks 
nosaukums saistībā ar tiesību aktu labākas izstrādes programmu, tiks ieviesti konkrētāki 
pasākumi un notiks sloga mazināšana.
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Ietekmes novērtējumi un Eiropas pievienotā vērtība

Komisijas ietekmes novērtējuma pamatnostādņu apvienošanas un pārskatīšanas laikā 
laikposmā līdz 2014. gada jūnijam Parlamentam ir tiesības turpmākajos mēnešos sīki izstrādāt 
šo pamatnostādņu iespējamos uzlabojumus. Šajā saistībā Parlamentam būtu arī jāizvērtē
2011. gadā sagatavotais Angelika Niebler ziņojums par ietekmes novērtējumu neatkarīguma 
nodrošināšanu, nesen izveidotā Ietekmes novērtēšanas un Eiropas pievienotās vērtības iekšējā 
dienesta darbība un jāaicina Padome sekot šim Parlamenta piemēram.


