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Komisijas priekšsēdētāja apņēmās samazināt administratīvo slogu un piemērot principu “viens 
pieņemts — viens atcelts”. Apņēmusies samazināt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem radīto 
regulējuma slogu, Komisija 2020. gadā nāca klajā ar industriālo un MVU stratēģiju. Kopš tā laika 
situācija nav daudz mainījusies. Tas rada vilšanos, apzinoties, cik steidzama ir nepieciešamība 
īstenot labāku regulējumu MVU, jo daudzi no tiem cīnās, lai atgūtos.

1. Parlamenta rezolūcijā par jaunu Eiropas industriālo stratēģiju1 principu “viens pieņemts — viens 
atcelts” ir prasīts īstenot tā, lai ikreiz, kad jaunu noteikumu ieviešana paredz atbilstības 
nodrošināšanas izmaksu veidošanos, spēkā esošie noteikumi būtu jāpārskata un tādējādi — gan 
neskarot līdztiesīgo likumdevēju prerogatīvas, — jāpanāk, ka atbilstības nodrošināšanas 
izmaksas attiecīgajā sektorā nepalielinās. Kā Komisija ir iecerējusi īstenot principu “viens 
pieņemts — viens atcelts”?

2. Parlamenta rezolūcijā par jaunu stratēģiju Eiropas MVU2 ir konstatēts, ka princips “viens 
pieņemts — viens atcelts” būtu jāuzskata par atspēriena punktu, jo tas tikai palīdz uzturēt status 
quo, un ka ir vajadzīgs plašāks vēriens. Vai Komisijai ir vēlme strādāt šajā virzienā?

3. Tajā pašā rezolūcijā ir prasīts noteikt konkrētu un saistošu administratīvā sloga samazināšanas 
mērķi un sagatavot ietekmes novērtējumu, kas jāpabeidz līdz 2021. gada jūnijam. Vai saistībā ar 
šo Komisija veiks kādus pasākumus un, ja veiks, cik ilgā laikā?

4. Vēl iepriekšminētajā rezolūcijā Komisija ir aicināta nodrošināt Regulējuma kontroles padomes 
(RKP) efektivitāti un veiksmīgu darbību un tādēļ panākt, ka lielākā daļa minētās padomes locekļu 
ir ārējie eksperti un ka ir nodrošināts atbalsts no Kopīgā pētniecības centra. Kā Komisija plāno 
stiprināt RKP?
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1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0321.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0359.


