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Labāka regulējuma pieejai arī turpmāk jābūt
svarīgam ES likumdošanas aspektam, norāda
revidenti
“Labāks regulējums” ir principu un rīku kopums, ko Komisija izmanto, lai sagatavotu rīcībpolitiku
un izstrādātu tiesību aktu priekšlikumus. Saskaņā ar jaunāko Eiropas Revīzijas palātas (ERP)
apskatu šī pieeja ir bijusi nozīmīga ES politikas veidošanas iezīme jau gandrīz 20 gadus un
starptautiskā mērogā ir viena no progresīvākajām sistēmām. Bet vēl ir iespējams darīt vairāk, lai
apspriestos ar iedzīvotājiem un citām ieinteresētajām personām, uzlabotu lēmumu pieņemšanā
izmantoto pierādījumu bāzi un veicinātu, uzraudzītu un izpildītu ES tiesību aktu ieviešanu un
piemērošanu.
ES tiesību aktu kopums nemitīgi attīstās: tiesību akti tiek pieņemti, grozīti, atcelti vai zaudē spēku.
Komisija gan ierosina tiesību aktus, gan lielā mērā uzrauga to piemērošanu un novērtē rezultātus.
Labāka regulējuma pieejas mērķi ir nodrošināt, ka lēmumu pieņemšana ir atklāta un pārredzama,
iedzīvotāji un ieinteresētās personas var dot ieguldījumu visā rīcībpolitikas izstrādes un
likumdošanas procesā, ES darbības ir balstītas uz pierādījumiem un iespējamās ietekmes izpratni un
regulatīvais slogs uzņēmumiem, iedzīvotājiem un publiskajām pārvaldes iestādēm ir minimāls.
Komisija piemēro labāka regulējuma principus jau gandrīz 20 gadus. Nesenā ESAO pētījumā secināts,
ka Komisija ir ieviesusi vienu no pasaulē vislabāk attīstītajām labāka regulējuma sistēmām.
“Ar labāka regulējuma pieeju ir iespējams nodrošināt, ka ES tiesību akti ir pārdomāti, pierādījumos
balstīti, savlaicīgi, pārredzami un pārskatatbildīgi,” sacīja par šo apskatu atbildīgais Eiropas
Revīzijas palātas loceklis Pietro Russo. “Šo apskatu esam sagatavojuši, lai piedalītos publiskajās
debatēs par to, kā ES varētu darboties labāk. Tā kā aizvien vairāk ir jāizstrādā pierādījumos balstīta
politika, labākam regulējumam arī turpmāk jābūt svarīgam ES likumdošanas aspektam par labu
iedzīvotājiem un uzņēmumiem.”
Šajā apskatā revidenti atgādina, ka Komisija ir izvirzījusi labāku regulējumu par vienu no prioritātēm
kopš 2015. gada. Viņi atzīmē, ka Komisija nesen ir sagatavojusi padarītā novērtējumu par to, cik labi
darbojas dažādie labāka regulējuma rīki un procesi. Tajā pašā laikā revidenti ir apzinājuši vairākas
darbības, kuru veikšana uzlabotu ES likumdošanas labāku regulējumu, tāpēc vajadzētu:
Šī preses relīze sniedz kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto apskatu. Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē
eca.europa.eu.
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o
nodrošināt, ka ES rīcībpolitikas un likumdošanas iniciatīvu virzīšanā pietiekami tiek izmantoti
kvalitatīvi un savlaicīgi dati un pierādījumi, kas vajadzīgi apspriešanai un ietekmes novērtēšanai
pirms lēmumu pieņemšanas (piemēram, jāizsaka skaitļos dažādo alternatīvu izmaksas un ieguvumi),
kā arī uzraudzīt politiku tās īstenošanas laikā un novērtēt ietekmi pēc īstenošanas;
o
turpināt vienkāršot ES likumdošanu (piemēram, nepiemērot nevajadzīgus noteikumus vai
procedūras un skaidri noteikt mērķi līdzekļu saņēmējiem un valsts pārvaldes iestādēm, īpaši ar
skaidrojošiem dokumentiem) un uzraudzīt tiesību aktu ieviešanu un piemērošanu dalībvalstīs
(piemēram, izmantot ES budžetu, lai palīdzētu nodrošināt ES tiesību aktu piemērošanu, un izstrādāt
vispārēju pārraudzības satvaru ar izpildes panākšanas prioritātēm un atsauces rādītājiem
pārkāpumu gadījumu risināšanai);
o
uzlabot likumdošanas procesa pārredzamību iedzīvotājiem un citām ieinteresētajām
personām, piemēram, padarot apspriešanos pamanāmāku un pieejamāku.
Turklāt, tā kā labāka regulējuma mērķu sasniegšana ir atkarīga arī no Komisijas, Eiropas Parlamenta
un Padomes efektīvas sadarbības, revidenti uzsver, ka ir būtiski likumdevējiem pildīt 2016. gada
iestāžu nolīgumā ietverto apņemšanos veicināt pārredzamu un pierādījumos balstītu likumdošanu.
Arī šajā ziņā revidenti uzskata, ka varētu darīt vairāk, lai labāk novērtētu likumdevēju ierosinātus
grozījumus un palielinātu dažu likumdošanas procedūras aspektu pārredzamību, piemēram, trialoga
sanāksmju un lobēšanas pārredzamību.
Piezīmes izdevējiem
ERP apskats “Likumdošana Eiropas Savienībā pēc labāka regulējuma gandrīz 20 gadu garumā” ir
pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās. Apskatā ir izklāstīti un pamatoti fakti
saistībā ar konkrētu jautājumu; tā nav revīzija. Šā apskata sagatavošanā ir izmantoti mūsu
iepriekšējo revīziju rezultāti, starptautiski salīdzinājumi, publiski pieejamās informācijas analīze un
akadēmiski pētījumi, kā arī konsultācijas ar ieinteresētajām personām un šīs jomas ekspertiem.
Revidenti ir nesen publicējuši ar šo tēmu saistītus ziņojumus par sabiedrības līdzdalību
ES likumdošanas procesā un ES tiesību aktu piemērošanu praksē.

Informāciju par pasākumiem, ko ERP ir veikusi, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, var aplūkot šajā
saitē.
Saistībā ar šo apskatu preses pārstāvjus lūdzam sazināties ar
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