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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2020 m. liepos 30 d. 

Geresnis reglamentavimas ir toliau turi būti ES 
teisėkūros pagrindas, teigia auditoriai 
Geresnis reglamentavimas – tai principų ir priemonių, kuriuos Komisija naudoja formuodama savo 
politikas ir rengdama teisėkūros pasiūlymus, rinkinys. Jau beveik 20 metų geresnis 
reglamentavimas yra svarbus ES politikos formavimo bruožas ir viena iš pažangiausių sistemų 
pasaulyje, teigiama naujoje Europos Audito Rūmų apžvalgoje. Tačiau būtų galima daugiau nuveikti 
konsultuojantis su piliečiais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, gerinant įrodymų bazę, kuria 
remiantis priimami sprendimai, ir skatinant, stebint ir užtikrinant ES teisės įgyvendinimą bei 
taikymą. 

ES teisės aktų bazė nuolat kinta priimant teisės aktus, juos iš dalies pakeičiant, panaikinant arba 
pasibaigus jų galiojimui. Komisija ne tik teikia teisės aktų pasiūlymus, bet ir atlieka svarbų vaidmenį 
stebint jų taikymą ir vertinant jų rezultatus.  

Geresnio reglamentavimo metodu siekiama užtikrinti, kad sprendimų priėmimas būtų atviras ir 
skaidrus, kad piliečiai ir suinteresuotieji subjektai galėtų dalyvauti visuose politikų ir teisės aktų 
rengimo procesuose, kad ES veiksmai būtų pagrįsti įrodymais ir galimo poveikio suvokimu, o 
įmonėms, piliečiams ir viešojo administravimo institucijoms tenkanti reglamentavimo našta būtų 
kuo mažesnė. Geresnio reglamentavimo principus Komisija taiko jau beveik 20 metų. Remiantis 
neseniai atliktu EBPO tyrimu, Komisijos įdiegta geresnio reglamentavimo sistema yra viena 
pažangiausių pasaulyje. 

„Geresniu reglamentavimu siekiama užtikrinti, kad ES teisėkūra būtų racionali, pagrįsta įrodymais, 
savalaikė, skaidri ir atskaitinga, – teigia už apžvalgą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Pietro 
Russo. – Šia apžvalga siekiame prisidėti prie viešųjų debatų, kaip užtikrinti geresnį ES veikimą. Vis 
labiau didėjant įrodymais pagrįstos politikos poreikiui, geresnis reglamentavimas ir toliau turi būti 
ES teisėkūros pagrindas mūsų piliečių ir įmonių labui.“ 

Šioje apžvalgoje auditoriai primena, kad Komisija nuo 2015 m. geresnį reglamentavimą yra 
nustačiusi kaip vieną iš savo prioritetų. Jie taip pat pažymi, kad Komisija neseniai įvertino, ar tinkamai 
veikia įvairios geresnio reglamentavimo priemonės ir procesai. Auditoriai taip pat nustatė keletą 
uždavinių, susijusių su geresniu reglamentavimu ES teisėkūroje:  
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 o užtikrinti, kad ES politikos ir teisėkūros iniciatyvos būtų pakankamai pagrįstos geros kokybės 
savalaikiais duomenimis ir įrodymais, kuriais paremtos konsultacijos ir poveikio vertinimas iki 
sprendimų priėmimo (pavyzdžiui, kiekybiškai įvertinant įvairių galimybių sąnaudas ir naudą), taip pat 
vykdyti stebėjimą per politikos įgyvendinimo procesą ir įvertinti poveikį po politikos įgyvendinimo;  

o dar labiau supaprastinti ES teisės aktus (pavyzdžiui, panaikinant nereikalingas taisykles ar 
procedūras ir kaip pagrindinį tikslą nustatant aiškumą paramos gavėjams ir viešojo administravimo 
institucijoms, visų pirma aiškinamuosiuose dokumentuose) ir stebėti jų įgyvendinimą bei taikymą 
valstybėse narėse (pavyzdžiui, naudojant ES biudžeto lėšas padedant užtikrinti ES teisės taikymą ir 
parengiant bendrą priežiūros sistemą su vykdymo užtikrinimo prioritetais bei pažeidimo bylų 
sprendimo standartais);  

o didinti teisėkūros proceso skaidrumą piliečiams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams, 
pavyzdžiui, užtikrinant didesnį konsultacijų veiklos matomumą ir prieinamumą. 

Be to, kadangi geresnio reglamentavimo tikslų įgyvendinimas priklauso ir nuo veiksmingo Komisijos, 
Europos Parlamento ir Tarybos bendradarbiavimo, auditoriai primygtinai pabrėžia, jog yra labai 
svarbu, kad teisėkūros institucijos laikytųsi 2016 m. tarpinstituciniame susitarime prisiimtų 
įsipareigojimų, kuriais skatinama skaidri, įrodymais pagrįsta teisėkūra. Auditorių vertinimu, ir šiuo 
klausimu būtų galima nuveikti daugiau siekiant dar labiau pagerinti teisėkūros institucijų padarytų 
pakeitimų vertinimą ir padidinti tam tikrų teisėkūros procedūros aspektų (pavyzdžiui, trišalių dialogų 
ir lobistinės veiklos) skaidrumą. 

Pastabos leidėjams  
Audito Rūmų apžvalga „Teisėkūra Europos Sąjungoje po beveik 20 geresnio reglamentavimo metų“ 
paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje (eca.europa.eu) 23 ES kalbomis. Apžvalgoje pateikiami 
faktai apie labai konkrečius klausimus (tai nėra auditas). Ši apžvalga grindžiama atitinkamais 
ankstesnių auditų rezultatais, tarptautine lyginamąja analize, viešai paskelbtos informacijos ir 
akademinių tyrimų analize ir konsultacijomis su suinteresuotaisiais subjektais bei šios srities 
ekspertais. 

Auditoriai neseniai paskelbė susijusias ataskaitas dėl visuomenės dalyvavimo ES teisėkūroje ir ES 
teisės įgyvendinimo. 

 
Informacijos apie priemones, kurių Audito Rūmai ėmėsi reaguodami į COVID-19 pandemiją, galima 
rasti čia. 
 
Kontaktai spaudai dėl šios apžvalgos 
Claudia Spiti - claudia.spiti@eca.europa.eu - Tel. (+352) 4398 45 547 / Mob. tel. (+352) 691 553 547 
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