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IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1.  atzīst, ka REFIT ir pirmais pasākums, lai vienkāršotu tiesību aktus un mazinātu 

regulējuma administratīvos slogus uzņēmumiem un likvidētu šķēršļus, kas kavē izaugsmi 

un darbvietu radīšanu; 

2. atzinīgi vērtē Komisijas izstrādāto labāka regulējuma dokumentu kopumu un uzskata, ka 

tas ir svarīgs regulējuma uzlabošanas instruments; aicina ar REFIT galveno uzmanību 

pievērst tiesību aktu kvalitātei un to spējai aizsargāt un atbalstīt ES iedzīvotāju intereses; 

norāda, ka ar ietekmes novērtējumiem būtu arī jānovērtē sociālās un ekoloģiskās sekas, kā 

arī ietekme uz iedzīvotāju pamattiesībām ES līmenī, ja nekādu regulējumu neparedzētu; 

uzsver, ka regulējums jāuzlabo, izmantojot kvalitatīvu, kā arī kvantitatīvu pieeju; 

3. uzsver to, ka, veicot tiesību aktu novērtēšanu un normatīvās derīguma pārbaudes, lielāka 

nozīme jāpiešķir nevis ekonomiskiem apsvērumiem, bet gan pamattiesībām un sociālajām 

tiesībām; 

4.  atgādina, ka četri augsta līmeņa grupas ar administratīvo slogu saistītiem jautājumiem 

locekļi, kuri aizstāv darba ņēmēju un patērētāju uzskatus un sabiedrības veselības un vides 

jomas intereses, pieņēma atšķirīgu atzinumu attiecībā uz augsta līmeņa grupas 2014. gada 

24. jūlija galīgo ziņojumu1; 

5. atbalsta Komisijas apņemšanos samazināt birokrātiju; uzskata, ka samazināšana būtu 

jāpamato ar pierādījumiem un nekādā gadījumā tai nevajadzētu mazināt darba ņēmēju 

aizsardzību; 

6. uzskata, ka REFIT ir pirmais pasākums, lai mazinātu nevajadzīgus regulējuma slogus un 

likvidētu šķēršļus, kas kavē izaugsmi un darbvietu radīšanu; tomēr uzsver, ka regulējuma 

uzlabošanu nedrīkst izmantot, lai attaisnotu ierobežojumu atcelšanu nolūkā vājinātdarba 

ņēmēju vai patērētāju tiesības; 

7. norāda uz horizontālajām klauzulām LESD 9. un 11. pantā, kuri jāņem vērā, ES līmenī 

nosakot un īstenojot politikas virzienus un darbības; uzsver, ka jānovērtē ne vien tiesību 

aktu finansiālie faktori un īstermiņa ietekme, bet arī to ilgtermiņa vērtība, piemēram, 

veselību nelabvēlīgi ietekmējošu faktoru mazināšana vai ekosistēmu aizsardzība, ko bieži 

vien ir sarežģīti izteikt skaitliski; pauž nožēlu, ka tāpēc bieži netiek ņemtas vērā sociālās 

un ekoloģiskās priekšrocības un izmaksas; 

8. mudina Komisiju labākas pārredzamības nodrošināšanai precīzi definēt darbības, kas 

saistītas ar REFIT, piemēram, spēkā esošo tiesību aktu „novērtēšana”, „vienkāršošana”, 

„konsolidēšana” un „mērķtiecīga novērtēšana”; 

                                                 
1 http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=93589C92-5056-B741-DBB964D531862603. 
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9. atzinīgi vērtē centienus vispārēji vienkāršot likumdošanas procedūru, saglabājot stingrus 

standartus; uzsver, ka ir nepieciešami vienkāršāki un precīzāk formulēti tiesību akti, kuri 

novērš sarežģītību un ir vienkārši īstenojami, lai uzlabotu to ievērošanu un labāk 

aizsargātu darba ņēmējus; atgādina, cik svarīgi ir ievērot subsidiaritātes un 

proporcionalitātes principus; 

10. atgādina, ka Komisija Mazās uzņēmējdarbības aktā apņēmās, veidojot politiku, īstenot 

principu „vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem”; uzskata, ka šim principam būtu 

jāsamazina papildu administratīvie un regulatīvie slogi, kas pārāk bieži kavē mūsu MVU 

sekmīgu darbību, mazina to konkurētspēju un spēju radīt inovācijas un darbvietas; aicina 

Komisiju nekavējoties pārskatīt Mazās uzņēmējdarbības aktu, lai konstatētu, kā varētu 

uzlabot tā darbības efektivitāti atbilstīgi labāka regulējuma programmai; 

11. uzsver, ka regulējuma uzlabošanai vajadzīga augšupēja pieeja; atgādina par Parlamenta 

prasību izveidot jaunu grupu, kas nodarbosies ar labāka regulējuma jautājumiem un kuru 

veidos ieinteresētās puses un valstu eksperti. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus 

izveidot Eiropas ieinteresēto pušu forumu labākam regulējumam; uzsver, ka šajā forumā 

jāiekļauj attiecīgās ieinteresētās puses, tostarp pilsoniskās sabiedrības oficiālie pārstāvji, 

sociālie partneri, patērētāju organizācijas un uzņēmumi, jo īpaši MVU, kas rada 80 % no 

Eiropas darbvietām; uzsver, ka Eiropas ieinteresēto pušu forumam jābūt pamanāmam un 

neatkarīgam un tam jāspēj risināt tiesību aktu priekšlikumu radītā administratīvā sloga 

problēma  un atbilstības nodrošināšanas izmaksu problēma , un tam jāievēro 

subsidiaritātes un proporcionalitātes principi; uzsver, ka Komisijai būtu aktīvi jāiesaistās 

šā foruma priekšlikumu novērtēšanā; uzsver, ka šim forumam vajadzētu ierosināt arī 

labāka regulējuma iniciatīvas un palīdzēt dalībvalstīm ES tiesību aktu īstenošanā valsts 

līmenī; 

12. norāda, ka nodarbinātības, veselības un drošības jomas tiesību akti atspoguļo darba 

ņēmēju aizsardzības minimālos standartus, kurus dalībvalstis var noteikt vēl stingrākus; 

atgādina, ka pārmērīga reglamentēšana dalībvalstīs var sarežģīt regulējumu un vēl 

nopietnāk samazināt atbilstību; uzskata, ka transponēšanas pasākumiem jābūt skaidriem 

un vienkāršiem; iesaka dalībvalstīm, transponējot ES tiesību aktus valsts tiesību aktos, 

izvairīties no administratīvā sloga palielināšanas; 

13. uzsver, ka lietpratīgam regulējumam jāatbilst iekšējā tirgus sociālajai dimensijai atbilstīgi 

Līgumam; uzsver, ka REFIT programmu nevajadzētu izmantot, lai mazinātu nozīmi 

nolīgumiem, kurus sociālie partneri noslēguši Eiropas līmenī; uzsver, ka jāsaglabā sociālo 

partneru neatkarība; atgādina — LESD 155. pantā paredzēts, ka pēc parakstītāju pušu 

kopīga pieprasījuma sociālo partneru noslēgtie nolīgumi kļūst par ES tiesību aktiem; šajā 

sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētāja J. C. Juncker paziņojumu, ka sociālā 

tirgus ekonomika var funkcionēt tikai tad, ja ir sociālais dialogs, un ka viņš vēlētos kļūt 

par sociālā dialoga priekšsēdētāju; 

14. pieprasa nodrošināt darba ņēmēju tiesības uz darba drošību un veselības aizsardzību, kā 

arī minimālos darba apstākļus neatkarīgi no tā, vai darba ņēmēja darba vieta ir mazs, 

vidējs vai liels uzņēmums; 

15. aicina Komisiju turpināt sarunas par grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma direktīvu; 
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16. aicina Komisiju uzlabot darba ņēmēju aizsardzību; jo īpaši aicina Komisiju iesniegt 

priekšlikumu par balsta un kustību aparāta slimībām un pasīvo smēķēšanu un attiecīgi 

aktualizēt kancerogēno un mutagēno vielu sarakstu;  

17. prasa, lai Komisija pirms jebkura tiesību akta priekšlikuma atsaukšanas apspriestos ar 

Eiropas Parlamentu un citām ieinteresētajām personām; 

18. uzsver, ka jānodrošina prognozējamība, juridiskā noteiktība un pārredzamība, lai REFIT 

neradītu pastāvīgu juridisko nenoteiktību; uzsver, ka jebkuri tiesību aktu grozījumi rūpīgi 

jāapsver arī ilgtermiņa perspektīvā; norāda, ka politikas neturpināšanas princips un spēkā 

esošo tiesību aktu atcelšana nedrīkstētu radīt šaubas par sociālo mērķu politisko vēlamību; 

19. pauž nožēlu, ka Komisija saistībā ar REFIT nevēlas rūpīgi novērtēt ierosināto direktīvu 

par viena īpašnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SUP); brīdina, ka ierosinātā 

direktīva varētu izraisīt nopietnas problēmas, nodrošinot jaunas un ērtas iespējas izveidot 

„pastkastītes uzņēmumus”, kā arī mazināt darba ņēmēju sociālās tiesības un veicināt 

izvairīšanos no sociālo iemaksu veikšanas; 

20. pauž bažas par darba laika tiesību akta pašreizējo novērtēšanu nolūkā vienkāršot šo tiesību 

aktu; tā vietā ierosina, ka jācenšas uzlabot un koriģēt īstenošanu 

21. noraida priekšlikumu atsaukt atbalsta shēmas skolu apgādei ar augļiem (banāniem), 

dārzeņiem un pienu; 

22. aicina Komisiju pārskatīt MVU testu, lai nodrošinātu, ka tas nepakļauj riskam MVU darba 

ņēmēju tiesības veselības, drošības un nodarbinātības jomā un aizsardzību; 

23. aicina Komisiju nekavējoties apsvērt iespēju ieviest pasākumus, lai novērstu ietekmi, ko 

mikrouzņēmumiem radījuši nesen ieviestie ES PVN noteikumi digitālo pakalpojumu 

jomā, jo īpaši būtisko administratīvo slogu, lai veicinātu digitālās ekonomikas 

uzplaukumu; 

24. atgādina, ka komisāre E. Bieńkowska apstiprināšanas uzklausīšanas laikā paziņoja, ka 

Komisija apņemsies atsaukt ikvienu priekšlikumu, ja dalībvalstis uzskatīs, ka tā pamatā ir 

ietekmes novērtējums ar trūkumiem vai tas satur elementus, kas nav pilnībā apsvērti; 

aicina Komisiju rakstiski apstiprināt šo apņemšanos; 

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

būtu jāņem vērā tiesību aktu izstrādes procesā; uzsver, ka neatkarīgi no darba devēja 

lieluma vai darba līguma visiem darbiniekiem ir tiesības uz augstāko aizsardzības līmeni 

attiecībā uz darba drošību un veselības aizsardzību; 

26. atbalsta Komisijas nepārtraukto darbu, piemēram, kad tā sagatavo labākus ietekmes un 

expost novērtējumus visa likumdošanas procesa gaitā, turpina nostiprināt ietekmes 

novērtējumu neatkarību, objektivitāti un neitralitāti, kā arī nodrošina labāku pārredzamību 

attiecībā uz to, kādā mērā tiesību akta projektā ir ņemti vērā apspriešanas procesā sniegtie 

komentāri; aicina efektīvi uzraudzīt tiesību aktus, lai apstiprinātu, ka tiem ir vēlamais 

rezultāts, un noteiktu jomas, kurās ir neatbilstības starp spēkā esošajiem un jaunajiem 

noteikumiem, kā arī šiem noteikumiem kopīgi nelietderīgi pasākumi, kas varētu radīt 
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nozīmīgu slogu un izmaksas uzņēmumiem, kuri mēģina nodrošināt atbilstību; uzsver, ka 

jāuzlabo spēkā esošo tiesību aktu izpilde; 

27. brīdina, ka turpināmības klauzulu ieviešana tiesību aktos, varētu izraisīt juridiskās 

nenoteiktības un likumdošanas procedūras pārtraukšanas risku; 

28. uzskata, ka labāka regulējuma principi būtu jāpiemēro gan lēmumiem par sekundārajiem 

tiesību aktiem, gan primārajiem tiesību aktiem; aicina Komisiju veikt atbilstīgus 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka visus īstenošanas un deleģētos aktus nodarbinātības un 

sociālajā jomā var plašāk pārbaudīt vienkāršā, skaidrā un pārredzamā veidā; 

29. aicina Komisiju izstrādāt precīzu Darba laika direktīvas ietekmes novērtējumu; pauž bažas 

arī par apdraudējumu, ko REACH direktīvas īstenošana un no tās izrietošais ietekmējums 

var radīt darba ņēmējiem Eiropas MVU ķīmijas nozarē; tālab atzinīgi vērtē Komisijas 

vēlmi samazināt slogu MVU, kuri atbilst REACH direktīvas prasībām, neapdraudot 

veselības, drošības un nodarbinātības standartus; 

30. norāda, ka nav apmierinošu kritēriju, lai novērtētu efektivitāti un izmaksas; šie termini 

neder piemērošanai attiecībā uz nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām; uzsver, ka 

tāpēc administrācija un kontroles iestādes varētu pieņemt lēmumus, apejot leģitīmus un 

demokrātiski ievēlētus likumdevējus; 

31. atgādina par LESD 155. pantu; aicina sociālos partnerus izmantot labāka regulējuma 

instrumentus, paplašināt ietekmes novērtējumu izmantošanu savās sarunās un Komisijas 

Ietekmes novērtējuma padomei iesniegt nolīgumus, kuros ierosināta leģislatīva rīcība; 

32. neatbalsta konkrētas summas noteikšanu regulatīvo izmaksu samazināšanai, jo tādējādi 

netiek ņemts vērā regulējuma mērķis un ar to saistītie ieguvumi; 

33. Parlamenta ekspertu komitejām atgādina par to, ka ir konsekventāk jāizmanto jau 

izveidotais paša Parlamenta ietekmes novērtēšanas instruments, jo īpaši gadījumos, kad 

Komisijas sākotnējā priekšlikumā ir jāveic nozīmīgi grozījumi. 

34. pauž stingru atbalstu turpmākiem pasākumiem publiskā iepirkuma jomā, piemēram, 

atbalstīt iepirkuma sadalīšanu mazākās daļās, lai palīdzētu MVU un mikrouzņēmumiem 

konkurēt publisko iepirkumu procedūrās; 

35. uzskata, ka jēdzieniem „vienkāršošana” un „sloga samazināšana” aizvien sarežģītākos 

apstākļos trūkst satura; uzsver, ka jaunās tehnoloģijas un ražošanas procesi varētu 

apdraudēt darba ņēmēju veselību, tādēļ būs vajadzīga papildu aizsardzība, kas savukārt 

varētu palielināt administratīvo slogu; 

36. mudina Komisiju labāk novērtēt sociālās un ekoloģiskās sekas, kā arī sekas tās politikai 

iedzīvotāju pamattiesību jomā, paturot prātā, kādas izmaksas varētu rasties, ja ES līmeņa 

regulējums netiktu pieņemts, kā arī to, ka izmaksu un ieguvumu analīze var būt tikai viens 

no kritēriju kopumiem; 

37. ir pārliecināts, ka pareizi ietekmes novērtējumi ir svarīgs līdzeklis, kas palīdz lēmumu 

pieņemšanā un kuram ir ievērojama nozīme regulējuma uzlabošanā; tomēr uzsver, ka šādi 
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novērtējumi nevar aizstāt politiskus novērtējumus un lēmumus; 
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