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IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzskata, ka nodarbinātības un sociālā politika ietilpst galvenokārt dalībvalstu kompetences 

jomā un ES var tikai īstenot pasākumus, lai nodrošinātu dalībvalstu nodarbinātības 

politiku saskaņošanu, definējot pamatnostādnes un jo īpaši — sagatavojot normatīvus 

dokumentus darba tirgus vajadzībām; tādēļ mudina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt 

diskusijas par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu šajā politikas 

jomā; 

2. atzinīgi vērtē valstu parlamentu ciešāku iesaistīšanos un lielāku līdzdalību Eiropas 

likumdošanas procesā pēdējos gados, kā rezultātā ir palielinājusies informētība par ES 

pamatprincipiem, tostarp par subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem iestāžu 

kontekstā; tomēr norāda, ka šajā jomā vēl ir daudz darāmā; ierosina, ka vispirms 

Komisijai jāiesaistās ikgadējās apspriedēs ar katras valsts parlamentu, lai stiprinātu 

dialogu starp Komisiju un valstu parlamentiem; 

3. atgādina, ka saskaņā ar Māstrihtas līguma 5. pantu Eiropas Savienība rīkojas tikai tad, ja 

dalībvalstis nevar pietiekami labi īstenot paredzētās darbības mērķus; 

4. uzsver, ka, formulējot visus politikas virzienus, būtu jāievēro subsidiaritātes princips un 

jānodrošina reāla Eiropas pievienotā vērtība; uzsver, ka subsidiaritātes un 

proporcionalitātes jautājumi ir rūpīgi jāpamato un tos nevajadzētu izmantot kā ieganstu 

sociālā dialoga iedragāšanai Eiropas Savienībā; uzsver, ka, ievērojot subsidiaritātes 

principu, ir svarīgi ņemt vērā sociālo partneru nozīmi un nodrošināt to neatkarību 

atbilstoši dalībvalstu paražām un tradīcijām; šajā saistībā uzskata, ka subsidiaritātes 

principa pārkāpumi var radīt neparedzētas sekas, piemēram, mazināt iedzīvotāju ticību 

Eiropas Savienībai, un tādēļ šādi pārkāpumi būtu jānovērš; 

5. norāda, ka parlamentiem ir svarīga nozīme un ka ir svarīga arī to teritoriālā ietekme un 

tuvināšanās iedzīvotājiem, un attiecīgā gadījumā prasa vairāk iesaistīties agrīnās 

brīdināšanas sistēmā; 

6. mudina valstu parlamentus pieņemt pamatotus atzinumus ne vien attiecībā uz Komisijas 

normatīvajiem dokumentiem, bet arī uz nenormatīvajiem dokumentiem, kas tiek 

sagatavoti pirms ES tiesību aktu izstrādes, lai efektīvāk ietekmētu turpmākās ES 

iniciatīvas un tiesību aktus; 

7. atgādina, ka saskaņā ar subsidiaritātes principu ES rīkojas ārpus tās ekskluzīvās 

kompetences jomām tikai tad, ja plānotā pasākuma mērķus var labāk sasniegt Savienības, 

nevis valstu, reģionālā vai vietējā līmenī; uzsver, kā tāpēc subsidiaritātes principa 

piemērošana var gan palielināt Savienības darbību apjomu tās pilnvaru robežās, ja apstākļi 

to prasa, gan arī ierobežot vai samazināt attiecīgās darbības, ja tās konkrētajos apstākļos 

vairs nav nepieciešamas; uzsver, ka subsidiaritāte šajā kontekstā attiecas ne tikai uz ES un 

dalībvalstu attiecībām, bet aptver arī reģionālo un vietējo līmeni; 
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8. norāda, ka, izskatot priekšlikumu regulai par to, kā īstenojamas tiesības uz kolektīvu 

rīcību saistībā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību, valstu 

parlamenti subsidiaritātes kontroles mehānisma kontekstā 2012. gadā pirmo reizi 

izmantoja dzelteno kartīti; tomēr norāda, ka saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju 

subsidiaritātes princips nebija pārkāpts; 

9. uzskata — tam, ka Komisija šo priekšlikumu tomēr atsauca politiskās opozīcijas dēļ, nevis 

subsidiaritātes principa pārkāpumu dēļ (saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju), būtu 

jāiedrošina dažādas attiecīgās puses iesaistīties jaunās iestāžu debatēs, kuras būtu vairāk 

pielāgotas mērķim panākt vienprātību šādos rūpniecisko attiecību transnacionālos 

aspektos un kurās lielāka uzmanība būtu pievērsta subsidiaritātes principam; 

10. aicina Komisiju sniegt iepriekšēju informāciju par juridiskā pamata izvēli tiesību aktiem, 

jo tas atvieglos sadarbību ar valstu parlamentiem; 

11. ņem vērā to, ka 2013. gadā valstu parlamenti subsidiaritātes kontroles mehānisma 

kontekstā otro reizi īstenoja tiesības izmantot dzeltenās kartītes procedūru, kas liecina par 

valstu parlamentu aizvien pieaugošo interesi, nozīmi un pievienoto vērtību ES tiesību aktu 

izstrādes procesā; 

12. uzsver, ka dzeltenās kartītes procedūru, kas ir ES lēmumu pieņemšanas procesa 

ietekmēšanas instruments, varētu efektīvi stiprināt, agrākā posmā apmainoties ar 

informāciju par valstu parlamentu nostājām, tāpēc mudina valstu parlamentus apmainīties 

ar viedokļiem par darbības jomu un vērtēšanas metodēm, kas tiek izmantotas, lai 

novērtētu atbilstību subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem; 

13. uzskata, ka subsidiaritātes un proporcionalitātes principu nozīme ir neskaidra un ka tāpēc 

valstu parlamenti tos interpretē dažādi, līdz ar to ir grūti panākt vienošanos un atbilstību ar 

pieņemtajiem lēmumiem; atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir noteikusi kopīgus kritērijus, pēc 

kuriem izvērtēt atbilstību subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem; mudina valstu 

parlamentus un citas iestādes izmantot šos kritērijus, lai palielinātu atbilstības 

novērtēšanas apjomu un subsidiaritātes kontroles mehānisma koordināciju un efektivitāti; 

14. norāda, ka valstu parlamenti bija ļoti tuvu dzeltenās kartītes piešķiršanai attiecībā uz 

priekšlikumu par Eiropas Prokuratūru; uzskata, ka gadījumos, kad dzeltenās kartītes 

procedūru atbalsta vairāku valstu parlamenti, nākamajā Komisijas paziņojumā būtu 

jāaplūko visi minēto parlamentu izteiktie iebildumi; 

15. norāda, ka tiesību aktu ietekme uz lieliem uzņēmumiem un MVU var būt dažāda, un 

uzskata, ka tas būtu jāņem vērā tiesību aktu izstrādes procesā; uzskata, ka principa 

„vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem” nolūks nav izslēgt mikrouzņēmumus un 

MVU no veselības aizsardzības un darba drošības tiesību aktu piemērošanas jomas, bet tas 

drīzāk varētu būt galvenais elements politikas veidošanas procesā un tam varētu būt 

svarīga nozīme darbvietu radīšanā un izaugsmes veicināšanā, samazinot uzņēmumu 

izmaksas un birokrātiju un koncentrējoties uz lietpratīgu regulējumu, kuru iespējams 

īstenot tādā veidā, kas ļauj nodrošināt vienlīdzīgus konkurences nosacījumus MVU un 

mikrouzņēmumiem; uzsver, ka visiem darba ņēmējiem ir tiesības uz visaugstākā līmeņa 

veselības aizsardzību un darba drošību darbavietā neatkarīgi no uzņēmuma lieluma, 

līgumattiecībām vai dalībvalsts, kurā viņi ir nodarbināti; 
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16. atzīmē to, ka Komisija ir pastiprināti pievērsusi uzmanību politikas cikliem un ietekmes 

novērtējumiem; aicina atbildīgo komiteju sistemātiski pārskatīt Komisijas ietekmes 

novērtējumus un pārskatīt Parlamenta ex ante ietekmes novērtējumu analīzi pēc iespējas 

agrīnākā likumdošanas procesa posmā, vienlaikus vienmēr novērtējot atbilstību abiem 

principiem; uzskata, ka, no vienas puses, ietekmes novērtējumiem nebūtu jāaizstāj 

politiski novērtējumi un lēmumi un ka, no otras puses, ikvienam Komisijas priekšlikumam 

vajadzētu būt ar reālu Eiropas pievienoto vērtību; tādēļ prasa ietekmes novērtējumiem 

piemērot holistiskāku pieeju, attiecīgos gadījumos to attiecinot arī uz sekām, ko radītu 

tiesību aktu nepieņemšana. 
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