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Grozījums Nr.  1 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijas 2016. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. atzinīgi vērtē to, ka sāktas sarunas par 
jaunu iestāžu nolīgumu par labāku 
likumdošanu; uzskata, ka tam vajadzētu 
uzlabot Komisijas izstrādāto tiesību aktu 
projektu kvalitāti, nostiprināt tās ietekmes 
novērtējumus par tiesību aktu projektiem, 
tostarp ekonomiskos, sociālos, vides un ar 
MVU saistītos ietekmes novērtējumus, kā 
arī Ĝaut, kad vien iespējams, izmantot 

regulas, nevis direktīvas, ievērojot 

subsidiaritātes un proporcionalitātes 

principus; sagaida, ka Komisijas attieksme 
pret abām likumdevējām iestādēm būs 
vienāda attiecībā uz informāciju un 
dokumentiem, ko tā sniedz visā 
likumdošanas procedūru gaitā; sagaida 
stingru apĦemšanos nodrošināt pienācīgu 
iestāžu savstarpējo apspriešanos, pilnībā 
ievērot Parlamenta priekšlikumus un 
ieteikumus un rūpīgi pamatot katru 
paredzēto priekšlikuma atsaukšanu; 
atgādina, ka daudzgadu plānošanai, par ko 
visas trīs iestādes ir vienojušās, būtu 
jāveido gada darba programmas satvars un 
ka tai vajadzētu būt pamatā diskusijām par 
šo konkrēto gada darba programmu; 
atgādina savu viedokli, ka tiesību aktu 
labāka izstrāde nebūtu jāuztver kā 
instruments prioritātes mazināšanai jomās, 

3. norāda, ka sāktas sarunas par jaunu 
iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanu 
un ka tā mērėis ir uzlabot Komisijas 
izstrādāto tiesību aktu projektu kvalitāti, 
nostiprināt tās ietekmes novērtējumus par 
tiesību aktu projektiem, tostarp 
ekonomiskos, sociālos un vides ietekmes 
novērtējumus; sagaida, ka Komisijas 
attieksme pret abām likumdevējām 
iestādēm būs vienāda attiecībā uz 
informāciju un dokumentiem, ko tā sniedz 
visā likumdošanas procedūru gaitā; sagaida 
stingru apĦemšanos nodrošināt pienācīgu 
iestāžu savstarpējo apspriešanos, pilnībā 
ievērot Parlamenta priekšlikumus un 
ieteikumus un rūpīgi pamatot katru 
paredzēto priekšlikuma atsaukšanu; 
atgādina, ka daudzgadu plānošanai, par ko 
visas trīs iestādes ir vienojušās, būtu 
jāveido gada darba programmas satvars un 
ka tai vajadzētu būt pamatā diskusijām par 
šo konkrēto gada darba programmu; 
atgādina savu viedokli, ka tiesību aktu 
labāka izstrāde nebūtu jāuztver kā 
instruments prioritātes mazināšanai jomās, 
kas ietilpst ES kompetencē, un ka 
demokrātiskā lēmumu pieĦemšanas 
procesā pieĦemtiem politiskiem lēmumiem 
vajadzētu prevalēt pār tehniskiem 
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kas ietilpst ES kompetencē, un ka 
demokrātiskā lēmumu pieĦemšanas 
procesā pieĦemtiem politiskiem lēmumiem 
vajadzētu prevalēt pār tehniskiem 
novērtējumiem; 

novērtējumiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijas 2016. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. mudina Komisiju turpināt uzlabot savas 
likumdošanas programmas saskaĦotību un 
pastiprināt tiesību aktu projektu 

neatkarīgo ietekmes novērtēšanu, tostarp 

MVU testu un konkurētspējas testu, jo šie 

pasākumi palīdz visos līmeĦos — Eiropas, 
valstu un reăionālā līmenī — un visu 
ekonomikas dalībnieku un pilsoĦu ikdienas 
dzīvē mazināt birokrātiju, tādējādi palīdzot 
veicināt darbvietu izveidi, vienlaikus 
ievērojot sociālos un vides standartus; 
uzskata, ka MVU un mikrouzĦēmumi 
nedrīkstētu ciest no liekiem 
apgrūtinājumiem, īstenojot tiesību aktus un 
izpildot standartus; aicina Komisiju tiekties 
panākt maksimālu vienkāršošanu un, kur 
vien iespējams, veicināt digitālo risinājumu 
pilnīgu izmantošanu, lai atvieglotu ES 
noteikumu īstenošanu; uzskata, ka 
direktīvas un regulas, kuras izrādījušās 
nepiemērotas maziem uzĦēmumiem, var 
būt jāpārskata, lai nodrošinātu, ka netiek 
radīts slogs MVU; aicina no visām 
apgrūtinošām tiesību aktu prasībām, ciktāl 
iespējams, atbrīvot mikrouzĦēmumus, jo 

īpaši, lai iedrošinātu jaunus uzĦēmumus 

un uzĦēmējus; 

4. mudina Komisiju turpināt uzlabot savas 
likumdošanas programmas saskaĦotību, 
palīdzot visos līmeĦos — Eiropas, valstu 
un reăionālā līmenī — un visu ekonomikas 
dalībnieku un pilsoĦu ikdienas dzīvē 
mazināt nevajadzīgu administratīvo slogu, 
tādējādi palīdzot veicināt darbvietu izveidi, 
vienlaikus ievērojot sociālos un vides 
standartus; uzskata, ka MVU un 
mikrouzĦēmumi nedrīkstētu ciest no 
liekiem apgrūtinājumiem, īstenojot tiesību 
aktus un izpildot standartus; aicina 
Komisiju tiekties panākt maksimālu 
vienkāršošanu un, kur vien iespējams, 
veicināt digitālo risinājumu pilnīgu 
izmantošanu, lai atvieglotu ES noteikumu 
īstenošanu; uzskata, ka direktīvas un 
regulas, kuras izrādījušās nepiemērotas 
maziem uzĦēmumiem, var būt jāpārskata, 
lai nodrošinātu, ka netiek radīts slogs 
MVU; atbalsta to, ka tiek apsvērti 
pielāgoti noteikumi un atviegloti režīmi 

attiecībā uz MVU un iespējami 

atbrīvojumi mikrouzĦēmumiem, ja var 

pierādīt, ka tas nemazina tiesību aktu 
efektivitāti un ka atbrīvojumi vai atviegloti 

režīmi nesekmē fragmentāciju vai 
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neaizkavē tiem piekĜuvi iekšējam tirgum;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijas 2016. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. sagaida, ka Komisija saistībā ar 
Normatīvās atbilstības un izpildes 
programmu (REFIT) iesniegs tiesību aktu 
sarakstu un priekšlikumus, kuri jāpārskata 
vai jāatceĜ, ja šėiet, ka tie vairs nav 
atbilstīgi vai netiek nodrošināta ES 
pievienotā vērtība, un ja tie ir novecojuši 
vai vairs neatbilst sākotnējam mērėim; taču 
uzsver, ka REFIT nedrīkst izmantot par 
aizbildinājumu vēriena mazināšanai 
attiecībā uz būtiski svarīgiem jautājumiem, 
regulējuma atcelšanai vai sociālo un vides 
standartu pazemināšanai; uzskata, ka 
vienkāršošana ir vēršama uz kvalitāti, 
nevis kvantitatīviem mērėiem; Ħem vērā 
mērėi samazināt jaunu priekšlikumu 

administratīvo un birokrātisko slogu un 

attiecīgās izmaksas visā politikas ciklā, 

tostarp transponēšanā, īstenošanā un 

izpildes nodrošināšanā; aicina panākt 

būtiskus samazinājumus nolūkā radīt 
labākus apstākĜus darbvietu izveidei, darbu 
paturēšanai Eiropā un uz ārvalstīm pārcelto 
darbvietu atgūšanai, veicinot konkurenci 
un ilgtspējīgu izaugsmi; 

5. sagaida, ka Komisija saistībā ar 
Normatīvās atbilstības un izpildes 
programmu (REFIT) iesniegs tiesību aktu 
sarakstu un priekšlikumus, kuri jāpārskata 
vai jāatceĜ, ja šėiet, ka tie vairs nav 
atbilstīgi vai netiek nodrošināta ES 
pievienotā vērtība, un ja tie ir novecojuši 
vai vairs neatbilst sākotnējam mērėim; taču 
uzsver, ka REFIT nedrīkst izmantot par 
aizbildinājumu vēriena mazināšanai 
attiecībā uz būtiski svarīgiem jautājumiem, 
regulējuma atcelšanai vai sociālo un vides 
standartu pazemināšanai; uzskata, ka MVU 

un pilsoĦiem ir svarīga uzlabota kvalitāte, 
pārredzamība, taisnīgums un vienkāršība 

tiesību aktos; mudina Komisiju skaidri 

paust to, ka tā vēlas strādāt pie patiesi 

labāka regulējuma, nevis tikai 
ierobežojumu atcelšanas; uzskata, ka ir 

nevis jāsamazina, bet gan jāuzlabo vides 

un sociālie standarti, kas palīdzētu 

atrisināt krīzi, radīt labākus apstākĜus 
jaunu darbvietu izveidei, darbu paturēšanai 
Eiropā un uz ārvalstīm pārcelto darbvietu 
atgūšanai, veicinot konkurenci un 
ilgtspējīgu izaugsmi; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijas 2016. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

46. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

46. atzinīgi vērtē to, ka ir publicēta jauna 
nodokĜu politikas pakete, un aicina 
Komisiju uz vērienīgu pieeju, lai 
nodrošinātu taisnīgu nodokĜu sistēmu, 
kuras pamatā ir princips, ka nodokĜus 
maksā tajā valstī, kurā tiek gūta peĜĦa, 
nepieĜaujot iekšējā tirgus izkropĜojumus un 
negodīgu konkurenci; 

46. kā pirmo soli atzinīgi vērtē to, ka ir 
publicēta jauna nodokĜu politikas pakete, 
un aicina Komisiju uz vērienīgu pieeju, lai 
nodrošinātu taisnīgu nodokĜu sistēmu, 
kuras pamatā ir princips, ka nodokĜus 
maksā tajā valstī, kurā tiek gūta peĜĦa, 
nepieĜaujot iekšējā tirgus izkropĜojumus un 
negodīgu konkurenci; prasa noteikt 
obligātu prasību daudznacionāliem 

uzĦēmumiem sniegt publisku pārskatu 

par katru valsti atsevišėi; aicina Komisiju 

pieĦemt tiesību aktus par ekonomiskās 

būtības un pastāvīgas pārstāvniecības 

definīciju un reglamentēt pētniecības un 

izstrādes statusu un jo īpaši 

“patentlodziĦa” režīmus; 

Or. en 

 
 
 


