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– Padomes secinājumu pieņemšana

Pielikumā izklāstīts projekts Padomes secinājumiem par "Labāku regulējumu" kurš izstrādāts 

Pastāvīgo pārstāvju komitejas 2009. gada 13. un  25. novembra sanāksmē. Komisija saglabā 

vienu atrunu, kā norādīts 1. zemsvītras piezīmē.

Konkurētspējas padomi lūdz atrisināt vēl atlikušo jautājumu un pieņemt secinājumus 2009. gada 

3. un 4. decembra sanāksmē.

________________
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PIELIKUMS

Projekts Padomes secinājumiem par labāku regulējumu –
pieņemšanai 2009. gada 3. un 4. decembra Konkurētspējas padomē

PADOME,

1. PAUŽ PĀRLIECĪBU, ka labāks regulējums arī turpmāk būs svarīgs faktors, lai nostiprinātu 

uzņēmumu − jo īpaši mikrouzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu − konkurētspēju un 

veidotu ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi un darbavietas;

2. ATKĀRTOTI APSTIPRINA, ka labāks regulējums panākams ar labāku politikas veidošanu 

un likumdošanu, tas ir process, ar ko veido labāku normatīvo vidi uzņēmumiem, 

iedzīvotājiem un valstu administrācijām, kā arī labi funkcionējošu iekšējo tirgu, reizē 

ievērojot acquis communautaire un subsidiaritātes un proporcionalitātes principus;

3. ATZĪST, ka ir gūti būtiski panākumi gan ES līmenī, gan dalībvalstīs, izvēršot labāka 

regulējuma programmu; Tomēr UZSVER, ka viss vēl nav paveikts un ka visām attiecīgajām 

pusēm ir jāuzņemas kopīga atbildība un saistības, lai nodrošinātu nemitīgu progresu; 

UZSVER, ka gan visos ES iestāžu, gan dalībvalstu līmeņos lēmumu pieņemšanas procesā 

jāņem vērā labāka regulējuma principi;

IETEKMES NOVĒRTĒJUMI

4. UZSVER, ka jāuzlabo ES iestāžu veiktā ietekmes novērtējumu izmantošana un ka 

jāpilnveido novērtējumu sniegums un kvalitāte, lai lēmumu pieņemšanā vairāk varētu 

balstīties uz pierādījumiem un lai tiesību akti būtu kvalitatīvāki; ATZĪST, cik svarīgi ir 

izcelt ietekmi, kāda ir būtiskiem grozījumiem tiesību aktu priekšlikumos sarunu procesā, 

attiecīgā gadījumā saskaņā ar Iestāžu kopēju pieeju ietekmes novērtējumam; PAUŽ 

GANDARĪJUMU par Komisijas ietekmes novērtējuma padomes veikto darbu, uzlabojot 

ietekmes novērtējumu kvalitāti atbilstīgi Komisijas ietekmes novērtējuma pamatnostādnēm;

Ar interesi ŅEM VĒRĀ Eiropas Revīzijas palātas ierosmi novērtēt Ietekmes novērtējuma 

sistēmu; UZSKATA, ka uzlabojumi iespējami cita starpā alternatīvu politikas iespēju, 

pārskatāmības un administratīvā sloga skaitliskas izteikšanas izvērtēšanā, kā arī citu izmaksu 
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un ieguvumu izvērtēšanā; AICINA veikt ietekmes novērtējumus visiem turpmākiem

būtiskiem priekšlikumiem, kas iesniegti saskaņā ar Rīcības programmu administratīvā sloga 

samazināšanai Eiropas Savienībā;

5. AICINA KOMISIJU vēl vairāk palielināt ietekmes novērtējumu izmantojumu un to 

kvalitāti;

6. Izskatot tiesību aktu priekšlikumus, UZŅEMAS pilnībā ņemt vērā Komisijas ietekmes 

novērtējumus, tostarp Ietekmes novērtējuma valdes atzinumus;

7. AICINA DALĪBVALSTIS atbilstīgi to attiecīgajai situācijai izstrādāt ietekmes novērtējuma 

sistēmas, tostarp nodrošinot saviem ierēdņiem mācības darbā ar ietekmes novērtējumiem;

ADMINISTRATĪVĀ SLOGA MAZINĀŠANA UN VIENKĀRŠOŠANA

8. AICINA ES iestādes un dalībvalstis pastiprināt kopīgas pūles, lai sasniegtu kopīgi 

nosprausto mērķi līdz 2012. gadam par 25 procentiem samazināt ES tiesību aktu radīto 

administratīvo slogu uzņēmumiem, tiecoties panākt, lai uzņēmumi zināmu ietekmi izjustu 

jau 2010. gada beigās; ATKĀRTO, ka panākumus, kas ir gūti administratīvā sloga 

samazināšanā, aizēnotu papildu administratīvas izmaksas, kas izrietētu no jauniem tiesību 

aktu priekšlikumiem. PAUŽ GANDARĪJUMU par Komisijas paziņojumu par Rīcības 

programmu administratīvā sloga samazināšanai Eiropas Savienībā ar nozaru samazinājuma 

plāniem un jaunām darbībām (COM (2009) 544 galīgā redakcija), kā arī par Komisijas jau 

gūtajiem panākumiem, izstrādājot priekšlikumus sloga mazināšanai; UZSKATA, ka ir jāgūst 

lielāki panākumi, pieņemot vienkāršošanas priekšlikumus saskaņā ar koplēmuma procedūru;
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9. AICINA KOMISIJU

- nodrošināt, ka ietekmes novērtējumos ir rūpīgi analizēts administratīvais slogs, cik 

vien iespējams − kvantitatīvā izteiksmē −, lai izvairītos no visa iespējamā liekā sloga;

- ņemt vērā, ka sloga mazināšanas pasākumiem nebūtu jāuzliek pārmērīgs administratīvs 

slogs valstu pārvaldēm;

- cieši uzraudzīt panākumus administratīvā sloga mazināšanā, iesaistīt uzņēmumus, 

nodrošinot sloga mazināšanas pasākumu ietekmes "realitātes pārbaudes", un reizi gadā

ziņot pavasara Eiropadomei par sloga mazināšanas pasākumu īstenošanu, kā arī par 

būtiskām administratīvā sloga izmaiņām;

- izvērst turpmākus sloga mazināšanas pasākumus, kad vien tas vajadzīgs, [lai sasniegtu 

nosprausto mērķi] 1, un turpināt apzināt jaunus priekšlikumus ES tiesību aktu 

vienkāršošanai;

- īstenot iepriekšminētajā Komisijas paziņojumā izklāstītos sloga mazināšanas nozaru 

plānus, apkopot rezultātus un ziņot par tiem reizi gadā;

10. Padome PATI APŅEMAS UN AICINA EIROPAS PARLAMENTU kopumā izvairīties no 

nevajadzīga administratīvā sloga, izstrādājot jaunus tiesību aktus;

11. AICINA DALĪBVALSTIS turpināt mazināt administratīvo slogu, vienkāršot savus tiesību 

aktus un uzlabot labas prakses savstarpēju apmaiņu;

KONSULTĀCIJAS UN TIESĪBAIZSARDZĪBAS PIEEJAMĪBA

12. UZSVER to, ka, lai uzlabotu regulējuma kvalitāti, visā politikas veidošanas ciklā agri un 

laikus ir jākonsultējas ar ieinteresētajām personām, izmantojot piemērotas metodes, tostarp 

konsultācijas tiešsaistē; ATKĀRTOTI APSTIPRINA, ka ir svarīgi uzlabot tiesībaizsardzības 

pieejamību un ka būtiska ir skaidra un vienkārša valoda, lai normatīvo regulējumu varētu 

pēc iespējas vienkāršāk izpildīt;

13. AICINA KOMISIJU sadarbībā ar citām ES iestādēm apsvērt turpmākus veidus, kā atvieglot 

tiesībaizsardzības pieejamību uzņēmumiem un iedzīvotājiem, un AICINA Komisiju ziņot 

par būtiskiem sasniegumiem šajā sakarā, izmantojot pastāvošo ziņošanas sistēmu;

  
1 Komisija: atruna; lūdz svītrot vārdus kvadrātiekavās.
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TURPMĀKA LABĀKA REGULĒJUMA PROGRAMMA

14. UZSVER, ka drīzumā ir jāveic konkrētas darbības, lai sagatavotu augsni turpmākai labāka 

regulējuma programmai un pārdomātam normatīvajam regulējumam; ATZĪST, ka varētu būt 

vajadzīgi jauni risinājumi, lai pārvarētu gaidāmās grūtības, un ar interesi ŅEM VĒRĀ 

dažādu dalībvalstu un ieinteresēto personu jau sniegtos komentārus labāka regulējuma 

programmai periodam no 2010. gada;

ŠAJĀ SAKARĀ PADOME

15. AICINA visā Eiropas Savienībā uzņemties lielāku politisko atbildību par labāka regulējuma 

programmu un lēmumu pieņemšanas procesā iesaistītajām personām ilgtermiņā uzlabot 

attieksmi pret labāka regulējuma principiem, AICINA labāk izmantot sagatavošanas 

politikas dokumentus, izvērstāk apmācīt regulatorus un citus ierēdņus, uzlabot saziņu, vairāk 

pielietot konsultācijas ar ieinteresētajām personām lēmumu pieņemšanas procesos un kā 

vadošo principu vairāk izmantot šo − "vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem";

16. UZSVER, ka ietekmes novērtējumu veikšanai vajadzīga efektīva resursu sadale un efektīvs 

to izlietojums; UZSKATA, ka novērtējumi, kas atspoguļo iespējamo ietekmi, kāda varētu 

būt koplēmuma procedūrā iestāžu izdarītiem būtiskiem grozījumiem tiesību aktu 

priekšlikumos, ļautu lēmumu pieņemšanā vairāk varētu balstīties uz pierādījumiem un 

noderētu visām ES un dalībvalstu līmenī iesaistītajām pusēm, transponējot ES tiesību aktus 

valsts likumos ; PAUŽ GANDARĪJUMU par Komisijas jau piedāvāto palīdzību mēģināt 

nodrošināt, lai tās ietekmes novērtējumi labāk paredzētu jautājumus, ko Padome vai 

Parlaments varētu izvirzīt, un apsvērt arī citus pienācīgus veidus, kā atvieglot koplēmuma 

procedūras ietekmes novērtējumus; ATZĪST, ka ir jāpārskata Iestāžu kopēja pieeja ietekmes 

novērtējumam, cita starpā rodot praktisku veidu, kā strādāt ar būtiskiem koplēmuma 

procedūrā izdarītiem grozījumiem; 

17. UZSVER, ka papildus nozīmei, kāda ir esošo labāka regulējuma instrumentu labākai 

izmantošanai, pastāvīgi būtu jāapsver vajadzība pēc jauniem instrumentiem un uzlabota e-

valdības izmantojuma labāka regulējuma darbā;
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18. UZSKATA, ka labāks regulējums ir jābalsta uz vispārēju pieeju kas nākotnē vajadzības 

gadījumā varētu ietvert jaunus stimulus, rādītājus un mērķus, kas arī ņem vērā citus 

normatīvā sloga aspektus, ne tikai administratīvos, tādus kā atbilstības izmaksas un izpratne 

par regulatīvo prasību ietekmi; ATZĪST arī to, ka jāapsver tie regulatīvo prasību aspekti, kas 

saistīti ar transponēšanu, īstenošanu un izpildi, kā arī izmaksas, kas izriet no pārrobežu 

darbībām; tajā pašā laikā ATZĪST, ka ir svarīgi regulējuma darbu saglabāt vienkārši 

administrējamu un viegli lietojamu;

19. AICINA ES IESTĀDES UN DALĪBVALSTIS

- rast veidus, kā efektīvi izvērtēt pastāvošos instrumentus, struktūras un paveikto darbu, 

lai ES līmenī radītu labāku normatīvo vidi;

- uzlabot saziņu ar pastāvošām padomdevēju grupām un apsvērt iespēju tās nostiprināt,

un labāk izmantot pastāvošas struktūras, reizē arī apsverot nākotnē iespējamas 

vajadzības, piemēram, citas sadarbības formas ES līmenī un ar valsts regulatīvās jomas 

ekspertiem, lai uzlabotu koordināciju, konsultēšanu un iesniegtos komentārus ;

20. AICINA KOMISIJU

- izstrādājot ietekmes novērtējumus, nodrošināt efektīvas konsultācijas ar 

ieinteresētajām personām un apsvērt vairāk iespējamu alternatīvas politikas iespēju, 

gan attiecībā uz darbības saturu, gan veidu, un veikt kvalitatīvus ietekmes 

novērtējumus, jo īpaši par galvenajām stratēģiskajām ierosmēm;

- plašāk lietot attiecīgu spēkā esošu tiesību aktu ex-post izvērtējumus un apsvērt, kā 

sistemātiskāk sasaistīt šos izvērtējumus ar ietekmes novērtējumiem;

- apsvērt iespēju pagarināt minimālo konsultāciju periodu ieinteresētajām personām līdz 

12 nedēļām, vajadzības gadījumā pieļaujot izņēmumus;
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- rast veidus, kā gūt komentārus no ieinteresētajām personām, jo īpaši no 

mikrouzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem, un veikt plānoto un veikto 

pasākumu "realitātes pārbaudes"; 

- ņemt vērā dalībvalstu un ieinteresēto personu sniegtos komentārus un iesniegt 

informāciju par to, kā izvērst pašreizējo darbu ar administratīvā sloga mazināšanu un 

vienkāršošanu, un to, kā izvērst topošo labāka regulējuma programmu un pārdomātu 

normatīvo regulējumu periodam no 2010. gada.

____________


