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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Vienotā tirgus, 
uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas un Eiropas statistikas 
programmu un atceļ Regulu (ES) Nr. 99/2013, Regulu (ES) Nr. 1287/2013, Regulu (ES) 
Nr. 254/2014, Regulu (ES) Nr. 258/2014, Regulu (ES) Nr. 652/2014 un Regulu (ES) 
2017/826
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2018)0441),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 43. panta 
2. punktu, 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu un 114., 173. un 338. pantu, saskaņā ar 
kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0254/2018),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas xxxx1 atzinumu,

– ņemot vērā Reģionu komitejas xxxx2 atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Ekonomikas 
un monetārās komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Lauksaimniecības un 
lauku attīstības komitejas, Budžeta komitejas un Transporta un tūrisma komitejas 
atzinumus (A8-0000/2018),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

                                               
1 [OV C 0, 0.0.0000, 0. lpp.].
2 [OV C 0, 0.0.0000, 0. lpp.].
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tāpēc ir lietderīgi izveidot Iekšējā
tirgus, uzņēmumu, tostarp
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu, konkurētspējas un Eiropas 
statistikas programmu (“Programma”). 
Programma būtu jāsagatavo uz darbības 
laiku septiņi gadi, proti, no 2021. līdz 
2027. gadam.

(7) Tāpēc ir lietderīgi izveidot Vienotā
tirgus programmu, lai stiprinātu iekšējo 
tirgu un uzlabotu tā darbību tādās jomās 
kā uzņēmumu, it īpaši mikrouzņēmumu, 
mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspēja,
standartizācija, patērētāju aizsardzība, 
pārtikas piegādes ķēde un Eiropas 
statistika ("Programma"). Programma būtu 
jāsagatavo uz darbības laiku septiņi gadi, 
proti, no 2021. līdz 2027. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Programmai būtu jāatbalsta iekšējā 
tirgus pareizas darbības pamatā esošo 
Savienības tiesību aktu izstrāde, īstenošana 
un izpilde. Programmai būtu jāatbalsta tādu 
piemērotu apstākļu radīšana, kas 
nodrošinātu rīcības iespējas visiem iekšējā 
tirgus dalībniekiem: uzņēmumiem, 
iedzīvotājiem (tostarp patērētājiem), 
pilsoniskajai sabiedrībai un publiskajām 
varas iestādēm. Šajā nolūkā Programmai 
būtu jānodrošina uzņēmumu, sevišķi 
MVU, konkurētspēja, kā arī jāatbalsta 
patērētāju tiesību aizsardzības un drošuma 
noteikumu izpilde un jāveido uzņēmumu 
un privātpersonu izpratne, nodrošinot tiem 
pareizos instrumentus, zināšanas un 
kompetenci, ar kuru palīdzību pieņemt 
rūpīgi pārdomātus lēmumus un vairāk 
piedalīties Savienības rīcībpolitikas 
veidošanā. Turklāt Programmai būtu 
jācenšas uzlabot regulatīvo un 
administratīvo sadarbību, jo īpaši 
izmantojot paraugprakses apmaiņu, 
veidojot zināšanu un kompetenču bāzes, 

(8) Programmai būtu jāatbalsta iekšējā 
tirgus pareizas darbības pamatā esošo 
Savienības tiesību aktu izstrāde, īstenošana 
un izpilde. Programmai būtu jāatbalsta tādu 
piemērotu apstākļu radīšana, kas 
nodrošinātu rīcības iespējas visiem iekšējā 
tirgus dalībniekiem: uzņēmumiem, 
iedzīvotājiem (tostarp patērētājiem), 
pilsoniskajai sabiedrībai un publiskajām 
varas iestādēm. Šajā nolūkā Programmai 
būtu jānodrošina uzņēmumu, sevišķi 
MVU, tostarp tūrisma nozares,
konkurētspēja, kā arī jāatbalsta patērētāju 
tiesību aizsardzības un drošuma noteikumu 
izpilde un jāveido uzņēmumu un 
privātpersonu izpratne, nodrošinot tiem 
pareizos instrumentus, zināšanas un 
kompetenci, ar kuru palīdzību pieņemt 
rūpīgi pārdomātus lēmumus un vairāk 
piedalīties Savienības rīcībpolitikas 
veidošanā. Turklāt Programmai būtu 
jācenšas uzlabot regulatīvo un 
administratīvo sadarbību, jo īpaši 
izmantojot paraugprakses apmaiņu, 
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tostarp izmantojot stratēģisku publisko 
iepirkumu. Programmai būtu arī jāatbalsta 
tādu augsti kvalitatīvu starptautisko 
standartu izstrāde, kuri ir Savienības 
tiesību aktu īstenošanas pamatā. Šis darbs 
ietver arī standartu noteikšanu finanšu 
pārskatu un revīzijas jomā, tādējādi dodot 
ieguldījumu Savienības kapitāla tirgu 
caurredzamībā un labā funkcionēšanā un 
ieguldītāju aizsardzības uzlabošanā. 
Programmai būtu jāatbalsta noteikumu 
izstrāde un standartu noteikšana, arī 
nodrošinot pēc iespējas plašāku visu 
ieinteresēto personu iesaistīšanos. Vienam 
no Programmas mērķiem vajadzētu būt arī 
atbalstīt Savienības tiesību aktu īstenošanu 
un izpildi, augstā līmenī nodrošinot 
cilvēka, dzīvnieku un augu veselību 
pārtikas piegādes ķēdē un dzīvnieku 
labturības uzlabošanu.

veidojot zināšanu un kompetenču bāzes, 
tostarp izmantojot stratēģisku publisko 
iepirkumu. Programmai būtu arī jāatbalsta 
tādu augsti kvalitatīvu starptautisko 
standartu izstrāde, kuri ir Savienības 
tiesību aktu īstenošanas pamatā. Šis darbs 
ietver arī standartu noteikšanu finanšu 
pārskatu un revīzijas jomā, tādējādi dodot 
ieguldījumu Savienības kapitāla tirgu 
caurredzamībā un labā funkcionēšanā un 
ieguldītāju aizsardzības uzlabošanā. 
Programmai būtu jāatbalsta noteikumu 
izstrāde un standartu noteikšana, arī 
nodrošinot pēc iespējas plašāku visu 
ieinteresēto personu iesaistīšanos. Vienam 
no Programmas mērķiem vajadzētu būt arī 
atbalstīt Savienības tiesību aktu īstenošanu 
un izpildi, augstā līmenī nodrošinot 
cilvēka, dzīvnieku un augu veselību 
pārtikas piegādes ķēdē un dzīvnieku 
labturības uzlabošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Mūsdienīgs iekšējais tirgus veicina 
konkurenci un sniedz labumu patērētājiem, 
uzņēmumiem un darbiniekiem. Labāk 
izmantojot pastāvīgā attīstībā esošā iekšējā 
pakalpojumu tirgus potenciālu, Eiropas 
uzņēmumiem vajadzētu būt vieglāk radīt 
jaunas darbvietas un paplašināties ārpus 
robežām, kā arī lielākā klāstā piedāvāt 
pakalpojumus par labākām cenām, turklāt 
patērētājiem un darbiniekiem saglabājot 
augstus standartus. Lai to sasniegtu, 
Programmai būtu jāpalīdz novērst 
atlikušos šķēršļus un nodrošināt tādu 
tiesisko satvaru, kurā ir vieta jauniem 
inovatīviem uzņēmējdarbības modeļiem.

(9) Mūsdienīgs iekšējais tirgus, kas 
balstīts uz taisnīguma un pārredzamības 
principu, veicina konkurenci un sniedz 
labumu patērētājiem, uzņēmumiem un 
darbiniekiem. Labāk izmantojot pastāvīgā 
attīstībā esošā iekšējā pakalpojumu tirgus 
potenciālu, Eiropas uzņēmumiem 
vajadzētu būt vieglāk radīt jaunas 
darbvietas un paplašināties ārpus robežām, 
kā arī lielākā klāstā piedāvāt pakalpojumus 
par labākām cenām, turklāt patērētājiem un 
darbiniekiem saglabājot augstus standartus. 
Lai to sasniegtu, Programmai būtu 
jāveicina iekšējā tirgus norišu, tostarp 
jauno tehnoloģiju un inovatīvu 
uzņēmējdarbības modeļu ietekmes, labāka 
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uzraudzība un atlikušo šķēršļu noteikšana 
un novēršana un jānodrošina tāds 
tiesiskais satvars, kurā ir vieta jauniem 
inovatīviem uzņēmējdarbības modeļiem, 
tostarp sociālajai uzņēmējdarbībai.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Izmantojot preventīvus 
mehānismus, pieņemot kopīgus 
noteikumus un — kur Savienības 
noteikumu nav — piemērojot savstarpējas 
atzīšanas principu, normatīvie šķēršļi 
iekšējā tirgū ir novērsti daudziem 
rūpnieciskiem ražojumiem. Jomās, kurās 
Savienības tiesību aktu nav, ir savstarpējās 
atzīšanas princips, kas nozīmē, ka precēm, 
kuras tiek likumīgi tirgotas vienā 
dalībvalstī, ir brīva aprite un tās var pārdot 
citā dalībvalstī. Tomēr uzņēmumu piekļuvi 
citu dalībvalstu tirgiem apgrūtina 
savstarpējās atzīšanas neadekvāta 
piemērošana. Par spīti preču tirgus 
augstajai integrētībai šādi tiek zaudētas 
iespējas ekonomikai kopumā. Tāpēc 
Programmai būtu jācenšas uzlabot 
savstarpējās atzīšanas piemērošanu preču 
jomā un samazināt tirgū ieviestu 
nelikumīgu un neatbilstīgu preču skaitu.

(10) Izmantojot preventīvus 
mehānismus, pieņemot kopīgus 
noteikumus un standartus, un — kur 
Savienības noteikumu nav — piemērojot 
savstarpējas atzīšanas principu, normatīvie 
šķēršļi iekšējā tirgū ir novērsti daudziem 
rūpnieciskiem ražojumiem. Jomās, kurās 
Savienības tiesību aktu nav, ir savstarpējās 
atzīšanas princips, kas nozīmē, ka precēm, 
kuras tiek likumīgi tirgotas vienā 
dalībvalstī, ir brīva aprite un tās var pārdot 
citā dalībvalstī ar nosacījumu, ka attiecīgā 
dalībvalstis neiebilst pret preču 
tirdzniecību. Tomēr uzņēmumu piekļuvi 
citu dalībvalstu tirgiem apgrūtina 
savstarpējās atzīšanas neadekvāta 
piemērošana. Par spīti preču tirgus 
augstajai integrētībai šādi tiek zaudētas 
iespējas ekonomikai kopumā. Tāpēc 
Programmai būtu jācenšas uzlabot 
savstarpējās atzīšanas piemērošanu preču 
jomā un samazināt tirgū ieviestu 
nelikumīgu un neatbilstīgu preču skaitu, 
piedāvājot mērķtiecīgu izpratnes 
veidošanu un izglītošanu, atbalstot preču 
kontaktpunktus un veicinot ciešāku 
sadarbību kompetento iestāžu starpā 
savstarpējās atzīšanas nolūkā.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Jaunas tiesiskās un izpildes 
problēmas attiecas uz strauji mainīgu 
digitālās revolūcijas vidi un ir saistītas ar 
tādiem jautājumiem kā kiberdrošība, lietu 
internets vai mākslīgais intelekts. Nodarīta 
kaitējuma gadījumā būtiski nepieciešami ir 
stingri noteikumi par preču drošumu un 
atbildību, lai nodrošinātu rīcībpolitiskus 
risinājumus, kas Eiropas iedzīvotājiem, 
tostarp patērētājiem un uzņēmumiem, dod 
iespēju šādus noteikumus izmantot. Tāpēc 
Programmai vajadzētu veicināt inovāciju 
stimulējoša Savienības ražojumatbildības 
režīma ātru pielāgošanu un izpildi.

(11) Jaunas tiesiskās un izpildes 
problēmas attiecas uz strauji mainīgu 
digitālās revolūcijas vidi un ir saistītas ar 
tādiem jautājumiem kā kiberdrošība, lietu 
internets vai mākslīgais intelekts. Nodarīta 
kaitējuma gadījumā būtiski nepieciešami ir 
stingri noteikumi par preču drošumu un 
skaidrība attiecībā uz atbildību, kā arī 
noteikumu stingra piemērošana, lai 
nodrošinātu rīcībpolitiskus risinājumus, kas 
Eiropas iedzīvotājiem, tostarp patērētājiem 
un uzņēmumiem, dod iespēju šādus 
noteikumus izmantot. Tāpēc Programmai 
vajadzētu veicināt inovāciju stimulējoša 
Savienības ražojumatbildības režīma ātru 
pielāgošanu un izpildi, vienlaikus 
nodrošinot drošumu un drošību 
lietotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Savienības tiesību aktiem 
neatbilstīgu preču laišana tirgū atbilstīgu 
preču ražotājus atbīda sliktākās pozīcijās 
un var apdraudēt patērētājus. Daudzi
uzņēmēji vai nu nepietiekamu zināšanu 
dēļ, vai apzināti, lai iegūtu konkurences 
priekšrocības, neievēro noteikumus. 
Tirgus uzraudzības iestādēm bieži vien 
nepietiek finansiālo līdzekļu un to darbība 
apstājas pie valsts robežas, turpretim 
uzņēmēji tirgojas Savienības vai pat 
pasaules mērogā. Konkrētāk, e-komercijas 

(12) Savienības tiesību aktiem 
neatbilstīgu preču laišana tirgū apdraud 
Eiropas iedzīvotājus un patērētājus
neatkarīgi no tā, vai preces tiek laistas 
tirgū, izmantojot tradicionālus vai 
elektroniskus līdzekļus, un vai tās ražotas 
Savienībā vai tiek ievestas no trešām 
valstīm. Uzņēmēji, kuri tirgo atbilstīgas 
preces, saskaras ar konkurenci, ko 
izkropļo uzņēmēji, kuri neievēro 
noteikumus vai nu nepietiekamu zināšanu 
dēļ, vai apzināti, lai iegūtu konkurences 
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gadījumā tirgus uzraudzības iestādēm ir 
ļoti grūti atklāt no trešām valstīm 
importētus neatbilstīgus ražojumus un
noteikt atbildīgo juridisko personu šo 
valstu jurisdikcijā. Tādēļ Programmai būtu 
jātiecas nostiprināt ražojumu atbilstību, 
nodrošinot pareizus stimulus uzņēmējiem, 
pastiprinot atbilstības pārbaudes un 
veicinot ciešāku pārrobežu sadarbību starp 
izpildiestādēm. Programmai būtu arī 
jāpalīdz konsolidēt līdzšinējo tirgus 
uzraudzības aktivitāšu satvaru, rosināt 
dažādu dalībvalstu tirgus uzraudzības 
iestādes uz kopīgām darbībām, uzlabot 
informācijas apmaiņu un veicināt tirgus 
uzraudzības aktivitāšu konverģenci un 
ciešāku integrāciju.

priekšrocības. Tirgus uzraudzības iestādēm 
bieži vien nepietiek finansiālo līdzekļu un 
to darbība apstājas pie valsts robežas, 
turpretim uzņēmēji tirgojas Savienības vai 
pat pasaules mērogā. Konkrētāk, e-
komercijas gadījumā tirgus uzraudzības 
iestādēm ir ļoti grūti atklāt no trešām 
valstīm importētus neatbilstīgus ražojumus,
noteikt atbildīgo juridisko personu šo 
valstu jurisdikcijā vai veiktu risku 
novērtējumus vai drošības pārbaudes, jo 
nav iespējama fiziska piekļuve precēm. 
Tādēļ Programmai būtu jātiecas nostiprināt 
ražojumu atbilstību, uzlabojot tirgus 
uzraudzību, nodrošinot skaidrus, 
pārredzamus un visaptverošus 
noteikumus uzņēmējiem, pastiprinot 
atbilstības pārbaudes un veicinot ciešāku 
pārrobežu sadarbību starp izpildiestādēm. 
Programmai būtu arī jāpalīdz konsolidēt 
līdzšinējo tirgus uzraudzības aktivitāšu 
satvaru, rosināt dažādu dalībvalstu tirgus 
uzraudzības iestādes uz kopīgām darbībām, 
uzlabot informācijas apmaiņu un veicināt 
tirgus uzraudzības aktivitāšu konverģenci 
un ciešāku integrāciju, it īpaši nodrošinot, 
ka stingri tiek piemēroti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2018/8581a noteikumi, lai izvairītos 
no tā, ka Eiropas iedzīvotājiem tiek 
tirgotas neatbilstīgas preces.

__________________

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 30. maija Regula 
(ES) 2018/858 par mehānisko 
transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī 
tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 
sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku 
vienību apstiprināšanu un tirgus 
uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) 
Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un 
atceļ Direktīvu 2007/46/EK (OV L 151, 
14.6.2018., 1. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ražojumu drošums ir kopīgas 
rūpes. Atbilstības izvērtēšanas struktūras 
verificē, vai pirms laišanas tirgū ražojumi 
atbilst drošuma prasībām. Tāpēc ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai atbilstības 
novērtēšanas struktūras būtu uzticamas un 
kompetentas. Savienība ir ieviesusi 
atbilstības novērtēšanas struktūru 
akreditācijas sistēmu, kas verificē to 
kompetenci, objektivitāti un neatkarību. 
Pašlaik galvenais izaicinājums ir saglabāt 
akreditācijas sistēmas atbilstību 
jaunākajiem sasniegumiem un nodrošināt, 
ka visā Savienībā tā tiek piemērota vienādi 
stingri. Tāpēc Programmai būtu jāatbalsta 
pasākumi, kas nodrošinātu, lai atbilstības 
novērtēšanas struktūras joprojām atbilst 
normatīvo aktu prasībām, un pilnveidotu 
Eiropas akreditācijas sistēmu, jo īpaši 
jaunās rīcībpolitiskās jomās, atbalstot 
Eiropas sadarbību akreditācijai (EA), kas 
minēta Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (EK) Nr. 765/200848 14. pantā.

(13) Ražojumu drošums ir kopīgas 
rūpes. Atbilstības izvērtēšanas struktūras 
verificē, vai pirms laišanas tirgū ražojumi 
atbilst drošuma prasībām. Tāpēc ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai atbilstības 
novērtēšanas struktūras būtu uzticamas un 
kompetentas. Savienība ir ieviesusi 
atbilstības novērtēšanas struktūru 
akreditācijas sistēmu, kas verificē to 
kompetenci, objektivitāti un neatkarību.
Taču Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 765/200848 dalībvalstu 
līmenī ir īstenota ļoti atšķirīgi. Atšķirības 
pastāv ne tikai attiecībā uz kompetenču 
sadalījumu starp tirgus uzraudzības 
iestādēm, bet arī attiecībā uz iekšējās 
koordinācijas mehānismiem valsts līmenī, 
tirgus uzraudzībai atvēlēto finanšu 
resursu izlietojuma līmeni, tirgus 
uzraudzības stratēģijām un pieejām, kā 
arī pilnvarām attiecībā uz neatbilstīgiem 
produktiem un sankciju līmeni 
pārkāpuma gadījumā, tādējādi izraisot 
Savienības saskaņošanas tiesību aktu 
sadrumstalotu izpildi. Šī sadrumstalotība 
noved pie tā, ka tirgus uzraudzība dažās 
valstīs ir stingrāka nekā citās un varētu 
izraisīt mazāk efektīvus atturēšanas 
līdzekļus, nevienlīdzīgus konkurences 
apstākļus uzņēmumiem dažās dalībvalstīs, 
kā arī potenciālas nelīdzsvarotības preču 
drošuma līmenī visā Savienībā. Pašlaik 
galvenais izaicinājums ir saglabāt 
akreditācijas sistēmas atbilstību 
jaunākajiem sasniegumiem un nodrošināt, 
ka visā Savienībā tā tiek piemērota vienādi 
stingri. Tāpēc Programmai būtu jāatbalsta 
pasākumi, kas nodrošinātu, lai atbilstības 
novērtēšanas struktūras joprojām atbilst 
normatīvo aktu prasībām, un pilnveidotu 
Eiropas akreditācijas sistēmu, jo īpaši 
jaunās rīcībpolitiskās jomās, atbalstot 
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Eiropas sadarbību akreditācijai (EA), kas 
minēta Regulas (EK) Nr. 765/2008 
14. pantā.

__________________ __________________

48 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 9. jūlija Regula (EK) 
Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un 
tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz 
produktu tirdzniecību un atceļ Regulu 
(EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 
30. lpp.).

48 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 9. jūlija Regula (EK) 
Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un 
tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz 
produktu tirdzniecību un atceļ Regulu 
(EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 
30. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Kopš attīstījušies tiešsaistes 
tirdzniecības un tūrisma pakalpojumi, 
patērētāju tirgiem nav robežu, tāpēc ir 
svarīgi nodrošināt, lai patērētāji, kas 
Savienībā dzīvo pastāvīgi, varētu izmantot 
pienācīgu aizsardzību, importējot preces 
un pakalpojumus, ko piedāvā trešās valstīs 
bāzēti uzņēmēji. Tāpēc Programmai 
vajadzētu dot iespēju atbalstīt sadarbību ar 
attiecīgajām struktūrām trešās valstīs, kuras 
ir Savienības galvenie tirdzniecības 
partneri.

(14) E-tirdzniecības attīstība rada 
zināmas problēmas saistībā ar tiešo 
lietotāju veselības un drošuma aizsardzību 
pret neatbilstošiem produktiem. Kopš 
attīstījušies tiešsaistes tirdzniecības un 
tūrisma pakalpojumi, patērētāju tirgiem 
nav robežu, tāpēc ir svarīgi nodrošināt, lai 
patērētāji, kas Savienībā dzīvo pastāvīgi, 
varētu izmantot līdzvērtīgu aizsardzību, 
importējot preces un pakalpojumus, ko 
piedāvā trešās valstīs bāzēti uzņēmēji. 
Tāpēc Programmai vajadzētu dot iespēju 
atbalstīt sadarbību ar attiecīgajām 
struktūrām trešās valstīs, kuras ir 
Savienības galvenie tirdzniecības partneri, 
saistībā ar informācijas apmaiņu par 
neatbilstīgām precēm, par jaunākajām 
zinātniskajām norisēm un jaunām 
tehnoloģijām, par jaunajiem riskiem un 
citiem ar kontroles darbībām saistītiem 
aspektiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai sasniegtu Programmas mērķus 
un atvieglotu iedzīvotāju dzīvi un 
uzņēmumu darbību, nepieciešams ieviest 
uz lietotāja vajadzībām orientētus augsti 
kvalitatīvus publiskos pakalpojumus. Tas 
nozīmē, ka valsts pārvaldes iestādēm būs 
jāsāk izmantot jaunas metodes, jālikvidē 
barjeras starp dažādām to administrāciju 
daļām, un jāiesaistās šo publisko 
pakalpojumu līdzradīšanā kopā ar 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Bez tam
nepārtrauktais un pastāvīgais pārrobežu 
aktivitāšu pieaugums iekšējā tirgū nozīmē, 
ka nepieciešams sagādāt atjauninātu 
informāciju par uzņēmumu un iedzīvotāju 
tiesībām, kā arī skaidrojumus par 
administratīvajām formalitātēm. Aizvien 
vajadzīgāk kļūst arī sniegt juridiskas 
konsultācijas un palīdzēt risināt pārrobežu 
problēmas. Turklāt ir nepieciešams veidot 
vienkāršas un efektīvas saiknes starp valstu 
administrācijām, kā arī izvērtēt, kā 
iekšējais tirgus faktiski darbojas. Tāpēc 
Programmai, lai uzlabotu iedzīvotāju 
ikdienas dzīvi un uzņēmumu spēju veikt 
pārrobežu tirdzniecību, būtu jāatbalsta šādi 
spēkā esoši iekšējā tirgus pārvaldības 
instrumenti: portāls “Tava Eiropa”, kam 
būtu jākļūst par topošās “Vienotās digitālās 
vārtejas” mugurkaulu, “Tavs Eiropas 
padomdevējs”, SOLVIT, Iekšējā tirgus 
informācijas pakalpojumu dienests un 
vienotā tirgus rezultātu tablo.

(16) Lai sasniegtu Programmas mērķus 
un atvieglotu iedzīvotāju dzīvi un 
uzņēmumu darbību, nepieciešams ieviest 
uz lietotāja vajadzībām orientētus augsti 
kvalitatīvus publiskos pakalpojumus un 
turpināt atbalstīt centienus e-pārvaldes 
jomā. Tas nozīmē, ka valsts pārvaldes 
iestādēm būs jāsāk izmantot jaunas 
metodes, jālikvidē barjeras starp dažādām 
to administrāciju daļām, un jāiesaistās šo 
publisko pakalpojumu līdzradīšanā kopā ar 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Turklāt
nepārtrauktais un pastāvīgais pārrobežu 
aktivitāšu pieaugums iekšējā tirgū nozīmē, 
ka jābūt pieejamai atjauninātai 
informācijai par uzņēmumu un iedzīvotāju 
tiesībām, kā arī skaidrojumiem par 
administratīvajām formalitātēm. Aizvien 
vajadzīgāk kļūst arī sniegt juridiskas 
konsultācijas un palīdzēt risināt pārrobežu 
problēmas. Turklāt ir nepieciešams veidot 
vienkāršas un efektīvas saiknes starp valstu 
administrācijām, kā arī izvērtēt, kā 
iekšējais tirgus faktiski darbojas. 
Esošajiem iekšējā tirgus pārvaldības 
instrumentiem jau ir būtiska nozīme 
minēto mērķu sasniegšanas veicināšanā. 
Šajā saistībā — un lai neatpaliktu no 
norisēm tehnoloģiju jomā un tirgū, kā arī 
lai risinātu jaunās tiesiskās un izpildes 
problēmas, Programmai būtu jāatbalsta 
iekšējā tirgus pārvaldības instrumentu 
kvalitātes, pamanāmības, pārredzamības 
un drošības uzlabošana. Tāpēc 
Programmai, lai uzlabotu iedzīvotāju 
ikdienas dzīvi un uzņēmumu spēju veikt 
pārrobežu tirdzniecību, cita starpā būtu 
jāatbalsta šādi spēkā esoši iekšējā tirgus 
pārvaldības instrumenti: portāls "Tava 
Eiropa", kam būtu jākļūst par topošās 
"Vienotās digitālās vārtejas" mugurkaulu, 
"Tavs Eiropas padomdevējs", SOLVIT, 
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Iekšējā tirgus informācijas pakalpojumu 
dienests un vienotā tirgus rezultātu tablo.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Programmai jo īpaši jārisina 
būtiskās sekas, ko konkurencei un iekšējā 
tirgus darbībai izraisa pastāvīgās pārmaiņas
ekonomikas un uzņēmējdarbības vidē, 
konkrētāk, datu apjoma eksponenciālais 
pieaugums un lietošana, ņemot vērā, ka 
uzņēmumi un to konsultanti aizvien 
biežāko izmanto mākslīgo intelektu un 
citus IT rīkus. Svarīgi arī, lai Programma 
atbalstītu tīklus un sadarbību ar dalībvalstu 
iestādēm un tiesām, ņemot vērā, ka 
neizkropļota konkurence un iekšējā tirgus 
darbība ir izšķirīgi atkarīga no šo subjektu 
rīcības. Konkurences politikai ir īpaša 
nozīme tāda iespējama iekšējam tirgum 
nodarīta kaitējuma nepieļaušanā, kas izriet 
no pretkonkurences rīcības aiz Savienības 
robežām, tāpēc Programmai attiecīgā 
gadījumā būtu jāatbalsta arī sadarbība ar 
trešo valstu iestādēm. Visbeidzot, 
jāpaplašina informēšanas pasākumi, lai vēl 
vairāk iedzīvotāju un uzņēmumu varētu 
pilnībā izmantot godīgas konkurences 
apstākļus iekšējā tirgū. Ņemot vērā, ka 
vairākas Programmas iniciatīvas ir jaunas 
un ka konkurencei veltīto Programmas daļu 
sevišķi ietekmē tādas dinamiskas iekšējā 
tirgus konkurences apstākļu pārmaiņas, jo 
īpaši attiecībā uz mākslīgo intelektu, 
algoritmiem, lielajiem datiem, kiberdrošību 
un tiesu ekspertīzes tehnoloģijām, kuru 
attīstības temps un apmēri ir grūti 
aplēšami, ir sagaidāms, ka šajā 
Programmas daļā būs vajadzīga elastīga 
pieeja, lai būtu iespējams strādāt ar 

(21) Programmai jo īpaši jārisina 
būtiskās sekas, ko konkurencei un iekšējā 
tirgus darbībai izraisa pastāvīgās pārmaiņas 
ekonomikas un uzņēmējdarbības vidē, 
konkrētāk, datu apjoma eksponenciālais 
pieaugums un lietošana, ņemot vērā, ka 
uzņēmumi un to konsultanti aizvien 
biežāko izmanto mākslīgo intelektu un 
citus IT rīkus. Svarīgi arī, lai Programma 
atbalstītu tīklus un sadarbību ar dalībvalstu 
iestādēm un tiesām, ņemot vērā, ka 
neizkropļota konkurence un iekšējā tirgus 
darbība ir izšķirīgi atkarīga no šo subjektu 
rīcības. Konkurences politikai ir īpaša 
nozīme tāda iespējama iekšējam tirgum 
nodarīta kaitējuma nepieļaušanā, kas izriet 
no pretkonkurences rīcības aiz Savienības 
robežām, tāpēc Programmai attiecīgā 
gadījumā būtu jāatbalsta arī sadarbība ar 
trešo valstu iestādēm. Visbeidzot, 
jāpaplašina informēšanas pasākumi, lai vēl 
vairāk iedzīvotāju un uzņēmumu varētu 
pilnībā izmantot godīgas konkurences 
apstākļus iekšējā tirgū. Ņemot vērā, ka 
vairākas Programmas iniciatīvas ir jaunas 
un ka konkurencei veltīto Programmas daļu 
sevišķi ietekmē tādas dinamiskas iekšējā 
tirgus konkurences apstākļu pārmaiņas, jo 
īpaši attiecībā uz norisēm digitālajā jomā,
mākslīgo intelektu, algoritmiem, lielajiem 
datiem, kiberdrošību un tiesu ekspertīzes 
tehnoloģijām, kuru attīstības temps un 
apmēri ir grūti aplēšami, ir sagaidāms, ka 
šajā Programmas daļā būs vajadzīga 
elastīga pieeja, lai būtu iespējams strādāt ar 
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augošajām vajadzībām. augošajām vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Daudzas Savienības konkurētspējas 
problēmas ir saistītas ar MVU grūtībām 
piekļūt finansējumam, jo tie ne vienmēr var 
pierādīt savu kredītspēju un tiem ir 
nepietiekams nodrošinājums. Papildu 
sarežģījumus attiecībā uz finansējumu rada 
MVU vajadzība saglabāt konkurētspēju, 
iesaistoties, piem., digitalizācijas, 
internacionalizācijas un inovācijas darbībās 
un attīstot sava darbaspēka prasmes.
Ierobežota piekļuve finansējumam negatīvi 
ietekmē uzņēmumu izveidi un izveidoto 
uzņēmumu izaugsmes un dzīvotspējas 
rādītājus, kā arī jaunpienācēju uzņēmēju 
gatavību pārņemt ekonomiski 
dzīvotspējīgus uzņēmumus mantošanas 
gadījumā.

(24) Daudzas Savienības konkurētspējas 
problēmas ir saistītas ar MVU grūtībām 
piekļūt finansējumam, jo tie ne vienmēr var 
pierādīt savu kredītspēju un tiem ir 
nepietiekams nodrošinājums. Papildu 
sarežģījumus attiecībā uz finansējumu rada 
MVU vajadzība saglabāt konkurētspēju, 
iesaistoties, piem., digitalizācijas, 
internacionalizācijas un inovācijas darbībās 
un attīstot sava darbaspēka prasmes. 
Ierobežota piekļuve finansējumam negatīvi 
ietekmē uzņēmumu izveidi un izveidoto 
uzņēmumu izaugsmes un dzīvotspējas 
rādītājus, kā arī jaunpienācēju uzņēmēju 
gatavību pārņemt ekonomiski 
dzīvotspējīgus uzņēmumus mantošanas 
gadījumā. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
mikrouzņēmumiem, uzņēmumiem, kas 
nodarbojas ar amatniecību, un sociālas 
jomas uzņēmumiem. Uzmanība būtu 
jāvelta arī potenciālajiem uzņēmējiem, 
jaunpienācējiem uzņēmējiem, gados 
jauniem uzņēmējiem un sievietēm 
uzņēmējām, kā arī citām konkrētām 
mērķa grupām, piemēram, veciem 
cilvēkiem, migrantiem un uzņēmējiem, 
kas pieder pie sociāli nelabvēlīgākā 
stāvoklī esošām vai neaizsargātām 
grupām, piemēram, personām ar 
invaliditāti, un tam, lai veicinātu 
uzņēmumu nodošanu, jaunu uzņēmumu 
atdalīšanu no jau esošiem uzņēmumiem 
(spin-offs) un otrās iespējas došanu 
uzņēmējiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Programmai būtu jātiecas palielināt 
patērētāju, uzņēmumu, pilsoniskās 
sabiedrības un varas iestāžu izpratni par 
Savienības tiesību aktiem patērētāju un 
drošuma jomā un dot patērētājiem un tos 
pārstāvošajām organizācijām iespējas 
rīkoties valstu un Savienības līmenī, proti, 
atbalstot Eiropas Patērētāju organizāciju 
(BEUC), kas ir sen izveidota un atzīta 
NVO, kura pārstāv patērētāju intereses 
saistībā ar visām attiecīgajām Savienības 
rīcībpolitikām, un Eiropas Apvienību 
patērētāju pārstāvības koordinēšanai 
standartizācijā (ANEC), kas pārstāv 
patērētāju intereses saistībā ar 
standartizācijas jautājumiem. Līdztekus 
īpaša uzmanība būtu jāpievērš jaunajām 
tirgus vajadzībām attiecībā uz ilgtspējīga 
patēriņa veicināšanu un mazaizsargātības 
novēršanu, kā arī ekonomikas 
digitalizācijas vai jaunu patēriņa modeļu un 
uzņēmējdarbības modeļu izraisītām 
problēmām. Programmai būtu jāatbalsta, 
ka tiek izstrādāta attiecīga informācija par 
tirgiem, rīcībpolitikas 
problēmjautājumiem, aktuālajiem 
jautājumiem un uzvedību, kā arī 
Savienības patēriņa tirgu rezultātu pārskatu 
publicēšana.

(37) Programmai būtu jātiecas palielināt 
patērētāju, uzņēmumu, pilsoniskās 
sabiedrības un varas iestāžu izpratni par 
Savienības tiesību aktiem patērētāju un 
drošuma jomā un dot patērētājiem un tos 
pārstāvošajām organizācijām iespējas 
rīkoties valstu un Savienības līmenī, proti, 
atbalstot Eiropas Patērētāju organizāciju 
(BEUC), kas ir sen izveidota un atzīta 
NVO, kura pārstāv patērētāju intereses 
saistībā ar visām attiecīgajām Savienības 
rīcībpolitikām, un Eiropas Apvienību 
patērētāju pārstāvības koordinēšanai 
standartizācijā (ANEC), kas pārstāv 
patērētāju intereses saistībā ar 
standartizācijas jautājumiem. Līdztekus 
īpaša uzmanība būtu jāpievērš jaunajām 
tirgus vajadzībām attiecībā uz ilgtspējīga 
patēriņa veicināšanu un mazaizsargātības 
novēršanu, kā arī ekonomikas 
digitalizācijas, saistīto produktu, lietu 
interneta, mākslīgā intelekta un algoritmu 
izmantošanas vai jaunu patēriņa modeļu 
un uzņēmējdarbības modeļu, it īpaši 
sociālās uzņēmējdarbības un sadarbīgās 
ekonomikas, izraisītām problēmām. 
Programmai būtu jāatbalsta, ka tiek 
izstrādāta attiecīga informācija par tirgiem, 
rīcībpolitikas problēmjautājumiem, 
aktuālajiem jautājumiem un uzvedību, kā 
arī Savienības patēriņa tirgu rezultātu 
pārskatu publicēšana.

Or. en
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Eiropas Patērētāju centru tīkls 
palīdz patērētājiem gūt labumu no 
Savienības patērētāju tiesībām, tiešsaistē 
vai ceļojuma laikā pērkot preces un 
pakalpojumus, kas tiek piedāvāti pāri 
robežām iekšējā tirgū un Eiropas 
Ekonomikas zonā. 30 centrus apvienojošais 
tīkls, kuru jau vairāk nekā desmit gadus 
kopīgi finansē Savienības patērētāju tiesību 
aizsardzības programmas, ir apliecinājis 
savu pievienoto vērtību, nostiprinot 
patērētāju un tirgotāju uzticēšanos 
iekšējam tirgum. Šis tīkls saņem vairāk 
nekā 100 000 patērētāju pieprasījumu gadā 
un ar preses un tiešsaistes informatīvo 
pasākumu starpniecību uzrunā miljoniem 
iedzīvotāju. Tas ir viens no vērtīgākajiem 
iedzīvotāju atbalsta tīkliem Savienībā; 
lielākā daļa tā centru ir arī kontaktpunkti 
tādu iekšējā tirgus tiesību aktu jautājumos 
kā Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2006/123/EK59, un šā tīkla 
izvērtējumā ir uzsvērts, ka svarīgi ir 
turpināt tā darbību. Ir arī nodoms, ka tīkls 
izstrādās vienošanās par savstarpīgumu ar 
līdzīgām struktūrām trešās valstīs.

(39) Programmai būtu jāatbalsta arī 
Eiropas Patērētāju centru tīkls, kas palīdz 
patērētājiem gūt labumu no Savienības 
patērētāju tiesībām, tiešsaistē vai ceļojuma 
laikā pērkot preces un pakalpojumus, kas 
tiek piedāvāti pāri robežām iekšējā tirgū un 
Eiropas Ekonomikas zonā. 30 centrus 
apvienojošais tīkls, kuru jau vairāk nekā 
desmit gadus kopīgi finansē Savienības 
patērētāju tiesību aizsardzības 
programmas, ir apliecinājis savu pievienoto 
vērtību, nostiprinot patērētāju un tirgotāju 
uzticēšanos iekšējam tirgum. Šis tīkls 
saņem vairāk nekā 100 000 patērētāju 
pieprasījumu gadā un ar preses un 
tiešsaistes informatīvo pasākumu 
starpniecību uzrunā miljoniem iedzīvotāju. 
Tas ir viens no vērtīgākajiem iedzīvotāju 
atbalsta tīkliem Savienībā; lielākā daļa tā 
centru ir arī kontaktpunkti tādu iekšējā 
tirgus tiesību aktu jautājumos kā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2006/123/EK59, un šā tīkla 
izvērtējumā ir uzsvērts, ka svarīgi ir 
turpināt tā darbību. Eiropas Patērētāju 
centru tīkls var būt arī nozīmīgs avots 
informācijai par apgrūtinājumiem un 
problēmām, ar ko patērētāji saskaras 
vietējā līmenī, un šāda informācija ir 
būtiska Savienības politikas veidošanai un 
patērētāju interešu aizsardzībai. Tādēļ 
Programmai vajadzētu dot iespēju veidot 
un uzlabot sinerģiju starp patērētāju 
pārstāvību vietējā un Savienības līmenī, 
lai uzlabotu patērētāju aizsardzību. Ir arī 
nodoms, ka tīkls izstrādās vienošanās par 
savstarpīgumu ar līdzīgām struktūrām 
trešās valstīs.

__________________ __________________

59 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 12. decembra 

59 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 12. decembra 
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Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem 
iekšējā tirgū (OV L 376, 27.12.2006., 
36. lpp.).

Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem 
iekšējā tirgū (OV L 376, 27.12.2006., 
36. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Savienības patērētāju un tirgvedības 
tiesību atbilstības pārbaude, ko Komisija 
veica 2017. gada maijā, atklāja 
nepieciešamību uzlabot noteikumu izpildes 
nodrošināšanu un atvieglot tiesisko 
aizsardzību gadījumos, kur patērētāju 
tiesību aizsardzības noteikumu pārkāpumi 
kaitējuši patērētājiem. Tā rezultātā 
Komisija 2018. gada aprīlī pieņēma “Uz 
patērētājiem orientētu jauno kursu”, lai cita 
starpā nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi 
pret patērētājiem iekšējā tirgū attiecībā uz 
divējādas kvalitātes standartiem, panāktu 
stingrāku izpildes spēju dalībvalstīs, 
uzlabotu ražojumu drošumu, pastiprinātu 
starptautisko sadarbību un pavērtu jaunas 
iespējas tiesību aizsardzības jomā, jo īpaši 
izmantojot tiesīgo iestāžu pārstāvības 
prasības. Programmai vajadzētu būt vērstai 
uz to, lai atbalstītu patērētāju rīcībpolitiku 
ar šādiem pasākumiem: izpratnes 
uzlabošana, zināšanu palielināšana, 
darbībspējas veidošana, patērētāju 
organizāciju un patērētāju aizsardzības 
iestāžu apmaiņa ar paraugpraksi, kontaktu 
veidošana un tirgus izpētes attīstība, 
iekšējā tirgus darbībai attiecībā uz 
patērētājiem veltīto pierādījumu bāzes 
stiprināšana, IT sistēmas un saziņas 
līdzekļi, u. c.

(40) Savienības patērētāju un tirgvedības 
tiesību atbilstības pārbaude, ko Komisija 
veica 2017. gada maijā, atklāja 
nepieciešamību uzlabot noteikumu izpildes 
nodrošināšanu un atvieglot tiesisko 
aizsardzību gadījumos, kur patērētāju 
tiesību aizsardzības noteikumu pārkāpumi 
kaitējuši patērētājiem. Tā rezultātā 
Komisija 2018. gada aprīlī pieņēma "Uz 
patērētājiem orientētu jauno kursu", lai cita 
starpā nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi 
pret patērētājiem iekšējā tirgū attiecībā uz 
pārrobežu lietām, piemēram, neatbilstīgu 
preču pārdošanu mehānisko 
transportlīdzekļu nozarē, preču divējādas 
kvalitātes standartiem vai tādu pasažieru 
problēmām, kuri nonākuši grūtībās liela 
skaita lidojumu atcelšanas dēļ, panāktu 
stingrāku izpildes spēju dalībvalstīs, 
uzlabotu ražojumu drošumu, pastiprinātu 
starptautisko sadarbību un pavērtu jaunas 
iespējas tiesību aizsardzības jomā, jo īpaši 
izmantojot tiesīgo iestāžu pārstāvības 
prasības. Programmai vajadzētu būt vērstai 
uz to, lai atbalstītu patērētāju rīcībpolitiku 
ar šādiem pasākumiem: izpratnes 
uzlabošana, zināšanu palielināšana, 
darbībspējas veidošana, patērētāju 
organizāciju un patērētāju aizsardzības 
iestāžu apmaiņa ar paraugpraksi, kontaktu 
veidošana un tirgus izpētes attīstība, 
iekšējā tirgus darbībai attiecībā uz 
patērētājiem veltīto pierādījumu bāzes 
stiprināšana, IT sistēmas un saziņas 
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līdzekļi, u. c.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Saskaņā ar iepriekšējām 
programmām un budžeta pozīcijām 
īstenotās darbības ir apliecinājušas, ka ir 
piemērotas un būtu jāsaglabā. Saskaņā ar 
Programmu ieviesto jauno pasākumu 
mērķis ir jo īpaši nostiprināt labi 
funkcionējošu iekšējo tirgu. Lai 
Programmas izpildē nodrošinātu lielāku 
vienkāršību un elastību un tādējādi labāk 
sasniegtu tās mērķus, darbības būtu 
jādefinē tikai kopējo, vispārīgo kategoriju 
jomā. Programmā būtu jāiekļauj arī to 
indikatīvo aktivitāšu saraksts, kas attiecas 
uz konkrētiem mērķiem konkurētspējas 
jomā, vai īpašas darbības, kas izriet no 
regulatīvām prasībām, piemēram, 
standartizācijas, pārtikas piegādes ķēdes 
regulējuma un Eiropai veltītas statistikas 
jomā.

(58) Saskaņā ar iepriekšējām 
programmām un budžeta pozīcijām 
īstenotās darbības ir apliecinājušas, ka ir 
piemērotas un būtu jāsaglabā. Saskaņā ar 
Programmu ieviesto jauno pasākumu 
mērķis ir jo īpaši nostiprināt labi 
funkcionējošu iekšējo tirgu. Lai 
Programmas izpildē nodrošinātu lielāku 
vienkāršību un elastību un tādējādi labāk 
sasniegtu tās mērķus, darbības būtu 
jādefinē tikai kopējo, vispārīgo kategoriju 
jomā. Programmā būtu jāiekļauj arī to 
indikatīvo aktivitāšu saraksts, kas attiecas 
uz konkrētiem mērķiem konkurētspējas 
jomā, vai īpašas darbības, kas izriet no 
regulatīvām prasībām, piemēram, tirgus 
uzraudzības un ražojumu drošuma, 
patērētāju aizsardzības, standartizācijas, 
pārtikas piegādes ķēdes regulējuma un 
Eiropai veltītas statistikas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula izveido programmu, kas paredz 
uzlabot iekšējā tirgus darbību un 
uzņēmumu, tostarp mikrouzņēmumu, 
mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspēju 

Šī regula izveido Vienotā tirgus
programmu, lai stiprinātu iekšējo tirgu un
uzlabotu tā darbību tādās jomās kā 
uzņēmumu, it īpaši mikrouzņēmumu, mazo 
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un kas iedibina finansēšanas satvaru
Eiropas statistikas izstrādei, sagatavošanai 
un izplatīšanai Regulas (EK) Nr. 223/2009 
13. panta nozīmē (“Programma”).

un vidējo uzņēmumu, konkurētspēja, 
standartizācija, patērētāju aizsardzība, 
pārtikas piegādes ķēde un finansēšanas 
satvars Eiropas statistikas izstrādei, 
sagatavošanai un izplatīšanai 
("Programma").

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uzlabot iekšējā tirgus darbību un jo 
īpaši aizsargāt iedzīvotājus, patērētājus un 
uzņēmumus, jo īpaši mikrouzņēmumus, 
mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), un 
sniegt tiem rīcības iespējas, nodrošinot 
Savienības tiesību aktu izpildi, atvieglojot 
piekļuvi tirgum, nosakot standartus un 
veicinot cilvēku, dzīvnieku un augu 
veselību un dzīvnieku labturību; kā arī 
uzlabot sadarbību dalībvalstu kompetento 
iestāžu vidū un sadarbību starp šīm 
iestādēm, Komisiju un decentralizētajām 
Savienības aģentūrām;

a) uzlabot iekšējā tirgus darbību un jo 
īpaši aizsargāt iedzīvotājus, patērētājus un 
uzņēmumus, jo īpaši mikrouzņēmumus, 
mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), un 
sniegt tiem rīcības iespējas, nodrošinot 
Savienības tiesību aktu izpildi, atvieglojot 
piekļuvi tirgum, nosakot standartus, 
nodrošinot vienādu un augstu patērētāju 
aizsardzības līmeni, veidojot izpratni par 
Savienības tiesību aktiem attiecībā uz 
vienoto tirgu un veicinot cilvēku, 
dzīvnieku un augu veselību un dzīvnieku 
labturību; kā arī uzlabot sadarbību 
dalībvalstu kompetento iestāžu vidū un 
sadarbību starp šīm iestādēm, Komisiju un 
decentralizētajām Savienības aģentūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panākt iekšējā tirgus labāku 
darbību, atvieglināt šķēršļu novēršanu un 
likvidēšanu tādās jomās kā preču un 

a) panākt iekšējā tirgus labāku 
darbību:
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pakalpojumu iekšējais tirgus, publiskais 
iepirkums, tirgus uzraudzība, kā arī 
uzņēmējdarbības tiesības, līgumtiesības 
un ārpuslīgumiskās tiesības, nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, 
brīva kapitāla aprite, finanšu 
pakalpojumi, konkurences tiesības un arī 
pārvaldības instrumenti, un atbalstīt, ka 
minētajās jomās tiek izstrādāti, īstenoti un 
izpildīti Savienības tiesību akti;

Or. en

Pamatojums

Tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) atvieglinot šķēršļu novēršanu un 
likvidēšanu un atbalstot Savienības 
tiesību aktu izstrādi, īstenošanu un izpildi 
tādās jomās kā preču un pakalpojumu 
iekšējais tirgus, publiskais iepirkums, 
tirgus uzraudzība, kā arī uzņēmējdarbības 
tiesības, līgumtiesības un ārpuslīgumiskās 
tiesības, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršana, brīva kapitāla 
aprite, finanšu pakalpojumi, konkurences 
tiesības, tostarp pārvaldības instrumentu 
attīstība;

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ii punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) atbalstot efektīvu tirgus 
uzraudzību un ražojumu drošumu visā 
Savienībā, lai nodrošinātu, ka Savienības 
tirgū, tostarp tiešsaistē, tiek darītas 
pieejamas tikai drošas un atbilstīgas 
preces, kas nodrošina patērētāju 
aizsardzības augstu līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzlabot uzņēmumu konkurētspēju, 
īpašu uzmanību pievēršot MVU, un panākt 
papildināmību, paredzot pasākumus, kas 
nodrošina dažāda veida atbalstu MVU, 
piekļuvi tirgiem, tostarp MVU 
internacionalizāciju, MVU labvēlīgu 
uzņēmējdarbības vidi, nozaru
konkurētspēju, rūpniecības modernizāciju 
un uzņēmējdarbības veicināšanu;

b) uzlabot uzņēmumu konkurētspēju, 
īpašu uzmanību pievēršot MVU, un panākt 
papildināmību, paredzot pasākumus, kas 
nodrošina dažāda veida atbalstu MVU, 
piekļuvi tirgiem, tostarp MVU 
internacionalizāciju, MVU labvēlīgu 
uzņēmējdarbības vidi, nozaru, piemēram, 
tūrisma nozares, konkurētspēju, 
rūpniecības modernizāciju un 
uzņēmējdarbības veicināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) dod iespēju finansēt Eiropas 
standartizāciju un iesaistītajām personām 
piedalīties Eiropas standartu izstrādē,

i) dod iespēju finansēt Eiropas 
standartizācijas iestādes un iesaistītajām 
personām piedalīties Eiropas standartu 
izstrādē,
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Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atbalstīt patērētāju intereses un 
nodrošināt augsta līmeņa patērētāju tiesību 
aizsardzību un ražojumu drošumu,

d) atbalstīt patērētāju intereses un 
nodrošināt vienādi augsta līmeņa patērētāju 
tiesību aizsardzību,

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz ražojumu drošumu pārvietota uz jauno mērķi 3. panta 2. punkta a) apakšpunkta 
ii) punktā (jauns), kas attiecas uz tirgus uzraudzību un ražojumu drošumu.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) sniedzot patērētājiem, uzņēmumiem 
un pilsoniskajai sabiedrībai rīcības un 
izglītības iespējas un palīdzību; nodrošinot 
augsta līmeņa patērētāju aizsardzību, 
ilgtspējīgu patēriņu un ražojumu drošumu, 
jo īpaši atbalstot kompetentās 
izpildiestādes, patērētāju pārstāvju 
organizācijas un sadarbības darbības; 
gādājot, ka visiem patērētājiem ir piekļuve 
tiesiskajai aizsardzībai, un sniedzot 
pietiekamu informāciju par tirgiem un 
patērētājiem,

i) sniedzot patērētājiem, uzņēmumiem 
un pilsoniskajai sabiedrībai rīcības un 
izglītības iespējas un palīdzību; nodrošinot 
augsta līmeņa patērētāju aizsardzību, 
ilgtspējīgu patēriņu, jo īpaši atbalstot 
kompetentās izpildiestādes, patērētāju 
pārstāvju organizācijas un sadarbības 
darbības un risinot problēmas, kas rodas 
saistībā ar esošajām un jaunajām 
tehnoloģijām; gādājot, ka visiem 
patērētājiem ir piekļuve efektīvai
tiesiskajai aizsardzībai, un sniedzot 
pietiekamu informāciju par tirgiem un 
patērētājiem,

Or. en
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) 396 200 000 EUR faktiskajās 
cenās mērķim, kas norādīts 3. panta 
2. punkta a) apakšpunkta ii) punktā;

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts izveidot īpašu budžeta pozīciju, lai finansētu tirgus uzraudzību, ražojumu 
drošumu un tipa apstiprināšanu atbilstīgi Vienotā tirgus programmas ietekmes novērtējumam 
un Īstenošanas un atbilstības regulas ietekmes novērtējumam.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atlikušo summu izmanto, lai 
finansētu darbības, kuras it īpaši atbilst 
mērķim, kas norādīts 3. panta 2. punkta 
a) apakšpunkta i) punktā un 3. panta 
2. punkta c) apakšpunktā, un kuras 
saistītas ar preču un pakalpojumu iekšējo 
tirgu, piemēram, ar iekšējā tirgus 
pārvaldības instrumentiem, konkurences 
politiku, savstarpējo atzīšanu un 
standartizāciju.

Or. en

Pamatojums

Referente ierosina precīzāk noteikt darbības, kuras finansē no atlikušās summas budžetā.
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minēto summu 
var izmantot tehniskajai un 
administratīvajai palīdzībai, kas vajadzīga 
Programmas īstenošanai, jo īpaši attiecībā 
uz sagatavošanas, pārraudzības, kontroles, 
revīzijas un izvērtēšanas darbībām, 
attiecībā uz tādu informācijas tehnoloģiju 
tīklu lietošanu, kuri orientēti uz 
informācijas apstrādi un apmaiņu, kā arī 
korporatīvo informācijas tehnoloģiju rīku 
lietošanu un izstrādi.

3. Šā panta 1. punktā minēto summu 
var izmantot tehniskajai un 
administratīvajai palīdzībai, kas vajadzīga 
Programmas īstenošanai, jo īpaši attiecībā 
uz sagatavošanas, pārraudzības, kontroles, 
revīzijas un izvērtēšanas darbībām, 
attiecībā uz tādu informācijas tehnoloģiju 
tīklu lietošanu, kuri orientēti uz 
informācijas apstrādi un apmaiņu, kā arī 
korporatīvo informācijas tehnoloģiju rīku 
lietošanu un izstrādi. Tehniskajai un 
administratīvajai palīdzībai piešķirtais 
budžets nepārsniedz 5 % no 1. punktā 
minētā finansējuma.

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts noteikt 5 % ierobežojumu programmas finanšu piešķīrumam tehniskajai un 
administratīvajai palīdzībai, lai nodrošinātu, ka ievērojama budžeta daļa tiek atvēlēta reālām 
darbībām atbilstīgi Programmas mērķiem.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uz finansējumu var pretendēt 
šādas darbības, ar ko īsteno 3. panta 
2. punkta a) apakšpunkta ii) punktā 
minētos konkrētos mērķus:

a) tirgus uzraudzības iestāžu un citu 
dalībvalstu attiecīgo iestāžu koordinēšana 
un sadarbība, it īpaši Savienības 
ražojumu atbilstības tīklā;

b) IT rīku izstrāde un uzturēšana, lai 
apmainītos ar informāciju par tirgus 
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uzraudzību un kontroli pie ārējām 
robežām;

c) atbalsts kopīgu darbību izstrādei un 
pārbaudēm ražojumu drošuma un 
atbilstības jomā, tostarp saistībā ar 
bīstamu preču, saistīto preču un tiešsaistē 
tirgoto preču pārbaudēm;

d) tirgus uzraudzības iestāžu un trešo 
valstu attiecīgo iestāžu sadarbība, 
paraugprakses apmaiņa un kopīgi 
projekti;

e) atbalsts tirgus uzraudzības stratēģijām, 
zināšanu un izlūkdatu vākšanai, pārbaužu 
veikšanas spēju un risinājumu veidošanai, 
salīdzinošai izvērtēšanai, mācību 
programmām, tehniskajai palīdzībai un 
tirgus uzraudzības iestāžu spēju 
veidošanai;

f) darbības ar mērķi mazināt jaunos 
drošības un ekonomiskos riskus, kas 
saistīti ar ražošanas ķēdes globalizāciju, 
tiešo tirdzniecību internetā un inovāciju 
pastāvīgu integrēšanu patēriņa precēs un 
pakalpojumos; kā arī

g) tipa apstiprināšanas procedūru 
izvērtēšana un motorizēto 
transportlīdzekļu atbilstības pārbaudes, ko 
veic Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atvieglināt uzņēmumu izaugsmi, 
tostarp prasmju attīstīšanu, un rūpniecisko 
pārveidi ražošanas un pakalpojumu 
nozarēs;

d) atvieglināt uzņēmumu izaugsmi, 
tostarp digitālo un uzņēmējdarbības
prasmju attīstīšanu, un digitālo un
rūpniecisko pārveidi ražošanas un 
pakalpojumu nozarēs;

Or. en
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) atbalstīt uzņēmumu konkurētspēju 
un visas ekonomikas nozares, atbalstīt 
MVU inovāciju ieviešanā un kopdarbībā
dažādos vērtībķēdes posmos, stratēģiski 
savienojot ekosistēmas un klasterus, tostarp 
Kopīgo klasteru iniciatīvu;

e) atbalstīt uzņēmumu konkurētspēju 
un visas ekonomikas nozares, atbalstīt 
MVU inovāciju ieviešanā un it īpaši jaunu 
uzņēmējdarbības modeļu — konkrētāk, 
tādu, kas saistīti ar sociālo 
uzņēmējdarbību un sadarbīgo ekonomiku, 
— apgūšanā, kā arī kopdarbības dažādos 
vērtībķēdes posmos apgūšanā, stratēģiski 
savienojot ekosistēmas un klasterus, tostarp 
Kopīgo klasteru iniciatīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Uz finansējumu var pretendēt 
šādas darbības, ar ko īsteno 3. panta 
2. punkta d) apakšpunkta i) punktā 
minētos konkrētos mērķus:

a) patērētāju izpratnes vairošana un 
patērētāju izglītošana par viņu tiesībām, 
kā arī rīcības iespēju nodrošināšana 
patērētājiem, it īpaši neaizsargātiem 
patērētājiem, lai viņi spētu risināt jaunās 
problēmas, ko rada tehnoloģiju attīstība 
un digitalizācija;

b) darbības, lai visiem patērētājiem un 
tirgotājiem nodrošinātu piekļuvi 
kvalitatīvai strīdu izšķiršanai ārpustiesas 
kārtībā un strīdu izšķiršanai tiešsaistē, kā 
arī informācijai par tiesiskās aizsardzības 
iespējām;
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c) darbības, lai atbalstītu patērētāju 
tiesību aizsardzības tiesību aktu stingrāku 
piemērošanu, tostarp efektīvu 
koordinēšanu un sadarbību dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestāžu starpā, kā arī 
sadarbību ar trešām valstīm tiesību 
īstenošanas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesību subjekti, kas uzņēmējdarbību veic 
trešā valstī, kura nav Programmas asociētā 
valsts, drīkst piedalīties šādās darbībās:

Komisija var atļaut tiesību subjektiem, kas 
uzņēmējdarbību veic trešā valstī, kura nav 
Programmas asociētā valsts, piedalīties 
šādās darbībās:

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Subjekti, kas piedalās a) un b) apakšpunktā 
minētajās darbībās, nav tiesīgi saņemt 
Savienības finanšu maksājumus, izņemot 
gadījumos, kad tas ir būtiski nepieciešams 
no Programmas īstenošanas viedokļa, jo 
īpaši attiecībā uz Savienības uzņēmumu 
konkurētspēju un piekļuvi tirgiem vai 
attiecībā uz Savienībā pastāvīgi dzīvojošu 
patērētāju aizsardzību. Šis izņēmums 
neattiecas uz peļņu gūstošiem subjektiem.

Subjekti, kas piedalās a) un b) apakšpunktā 
minētajās darbībās, nav tiesīgi saņemt 
Savienības finanšu maksājumus, it īpaši, ja 
pastāv inovatīvu tehnoloģiju vai zinātības 
nodošanas risks, izņemot gadījumos, kad 
tas ir būtiski nepieciešams no Programmas 
īstenošanas viedokļa, jo īpaši attiecībā uz 
Savienības uzņēmumu konkurētspēju un 
piekļuvi tirgiem vai attiecībā uz Savienībā 
pastāvīgi dzīvojošu patērētāju aizsardzību. 
Šis izņēmums neattiecas uz peļņu 
gūstošiem subjektiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz šā panta pirmā daļas 
e) punktu Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 20. pantu, lai 
pielāgotu tādu tiesību subjektu sarakstu, 
kuri ir tiesīgi saņemt finansējumu 
saskaņā ar Programmu, attiecībā uz 
darbībām, ar ko īsteno 3. panta 2. punkta 
d) apakšpunkta i) punktā minēto konkrēto 
mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izvērtēšanas un piešķiršanas kritēriji Vērtēšanas komiteja(-s)

Or. en

Pamatojums

Tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmu īsteno ar darba 
programmām, kas minētas Finanšu regulas 
110. pantā. Darba programmās attiecīgā 

1. Programmu īsteno ar darba 
programmām atbilstīgi Finanšu regulas 
110. pantam. Darba programmas ir 
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gadījumā norāda kopējo summu, kas 
atvēlēta finansējuma apvienošanas 
darbībām.

ikgadējas vai daudzgadējas, un tajās it 
īpaši nosaka sasniedzamos mērķus, 
sagaidāmos rezultātus, īstenošanas metodi 
un kopējo paredzēto finansējuma summu. 
Tajās iekļauj arī sīki izstrādātu aprakstu 
par finansējamajiem pasākumiem, norādi 
par katrai darbībai piešķirto summu un 
indikatīvu īstenošanas grafiku. Darba 
programmās attiecīgā gadījumā norāda 
kopējo summu, kas atvēlēta finansējuma 
apvienošanas darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programmas starpposma 
izvērtēšanu veic, tiklīdz par Programmas
īstenošanu ir pieejama pietiekama 
informācija, bet ne vēlāk kā pēc četriem 
gadiem kopš Programmas īstenošanas 
sākuma.

2. Komisija ne vēlāk kā līdz [četri 
gadi pēc Programmas īstenošanas 
uzsākšanas] sagatavo Programmas
starpposma izvērtējuma ziņojumu par to, 
kā sasniegti ar Programmu atbalstīto 
darbību mērķi, par rezultātiem un ietekmi, 
kā arī par resursu izlietojuma efektivitāti 
un Savienības pievienoto vērtību.

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzlabo pārskatatbildība par Programmas izvērtēšanu — starpposma izvērtējums būtu 
jāveic, vēlākais, līdz 2025. gadam un galīgā izvērtēšana — vēlākais, līdz 2030. gadam.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Programmas īstenošanas beigās, bet 
ne vēlāk kā pēc četriem gadiem no 

5. Komisija ne vēlāk kā līdz [trīs gadi 
pēc Programmas īstenošanas uzsākšanas] 



PR\1164319LV.docx 31/36 PE628.465v01-00

LV

1. pantā norādītā termiņa, Komisija veic 
Programmas galīgo izvērtēšanu.

sagatavo Programmas galīgā novērtējuma 
ziņojumu par Programmas ilgtermiņa 
ietekmi, par darbību ilgtspēju, kā arī par 
dažādo darba programmu sinerģiju.

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzlabo pārskatatbildība par Programmas izvērtēšanu — starpposma izvērtējums būtu 
jāveic, vēlākais, līdz 2025. gadam un galīgā izvērtēšana — vēlākais, līdz 2030. gadam.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
18. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šīs izvērtēšanas rezultātus kopā ar 
saviem apsvērumiem Komisija paziņo
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai.

6. Šā panta 2. un 5. punktā minētos 
ziņojumus Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai un dara tos publiski 
pieejamus.

Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 19. panta 9. un 
17. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir līdz 2028. gada 
31. decembrim.

2. Pilnvaras pieņemt 9., 10. un 
17. pantā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir līdz 2028. gada 
31. decembrim.

Or. en
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Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
20. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 9. un 17. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

6. Saskaņā ar 9., 10. un 17. pantu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistībā ar Programmu, tās 
darbībām un rezultātiem Komisija rīko
informācijas un komunikācijas 
pasākumus. Programmai iedalītie finanšu 
resursi veicina arī Savienības politisko 
prioritāšu korporatīvo komunikāciju, ciktāl 
šīs prioritātes saistītas ar 3. pantā 
minētajiem mērķiem.

2. Komisija veic atbilstīgus 
pasākumus, lai lietotājdraudzīgā veidā 
īstenotu darbības informācijas un 
komunikācijas jomā ar mērķi uzlabot 
patērētāju, iedzīvotāju, uzņēmumu, it īpaši 
MVU, un valsts pārvaldes iestāžu 
informētību par resursiem, ko nodrošina 
šajā regulā paredzētie finanšu 
instrumenti, kā arī par tajā paredzētajām 
darbībām un rezultātiem. Programmai 
iedalītie finanšu resursi veicina arī 
Savienības politisko prioritāšu korporatīvo 
komunikāciju, ciktāl šīs prioritātes saistītas 
ar 3. pantā minētajiem mērķiem.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt lietotājdraudzīgu komunikācijas pasākumu nozīmi, lai veicinātu ES 
finansējuma pamanāmību patērētāju, uzņēmumu un valsts pārvaldes iestāžu interesēs.
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PASKAIDROJUMS

Vienotais tirgus ir bijis un joprojām ir Eiropas projekta stūrakmens. 

Vienotais tirgus 25 pastāvēšanas gados ir veicinājis augsta līmeņa integrāciju dalībvalstu 
starpā, nodrošinot reālus ieguvumus uzņēmējiem, iedzīvotājiem un patērētājiem daudzās 
jomās, piemēram, tas ir nodrošinājis lielākas izvēles iespējas un zemākas cenas tirgū, kurā 
valda lielāka konkurence, iespējas ceļot un strādāt visā ES, uzņēmējiem — piekļuvi ārkārtīgi
lielam tirgum, kā arī patērētāju labāku aizsardzību. Neskatoties uz to, ka ir pieņemti un tiek 
īstenoti vairāk nekā 3500 pasākumu, vienotā tirgus projekts vēl ne tuvu nav pabeigts. Daudzi 
šķēršļi, tādi kā tiesību aktu nepilnības, administratīvais slogs, neefektīva īstenošana un ES 
tiesību aktu nepilnīga izpilde, kā arī mainīgie apstākļi un jaunās problēmas un šķēršļi 
joprojām traucē pabeigt vienotā tirgus izveidi.

Eiropas Parlaments vairākkārt ir aicinājis uzlabot vienotā tirgus pārvaldību un efektivitāti, un 
Komisija tirgus integrāciju ir noteikusi par vienu no savām galvenajām prioritātēm.

Nākamajam 2021.–2027. gada periodam Komisija ierosina jaunu Vienotā tirgus programmu, 
kas apvienos sešas atsevišķas programmas un neskaitāmas darbības vienā saskaņotā satvarā. 
Galvenais mērķis ir īstenot un izpildīt dažādas darbības, lai atbalstītu vienotā tirgus izveidi 
plašākā nozīmē, uzlabotu sinerģiju un elastību, kā arī novērstu esošo ES programmu 
pārklāšanos. 

Kopumā referente atzinīgi vērtē jauno Vienotā tirgus programmu un piekrīt Komisijas 
viedoklim, ka, lai izveidotu labi funkcionējošu iekšējo tirgu, ir vajadzīga stratēģiska un 
integrēta pieeja.

Tomēr referente ierosina vairākus uzlabojumus turpmāk minētajās jomās.

Finansējums

Komisija ierosina finansējumu sadalīt četriem dažādiem mērķiem, un tie ir: Uzņēmumu un 
MVU konkurētspējas programma (COSME), patērētāji, pārtikas piegādes ķēde, ilgtspējīgs 
patēriņš un statistika. Referente uzskata, ka kopējais finansējuma apjoms nav pietiekams, lai 
risinātu visas vienotā tirgus problēmas un it īpaši lai pielāgotos strauji mainīgajai videi, ko 
ietekmē digitālā revolūcija un globalizācija. 

Referente ierosina pielāgot vispārējo finansējumu un visas dažādās budžeta pozīcijas, tiklīdz 
Eiropas Parlaments starpposma ziņojuma projektā par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam un pašu resursiem būs noteicis precīzas summas.

Referente ierosina arī izveidot jaunu budžeta pozīciju, lai finansētu tirgus uzraudzību, 
ražojumu drošumu un tipa apstiprināšanu atbilstīgi Vienotā tirgus programmas ietekmes 
novērtējumam un Īstenošanas un atbilstības regulas ietekmes novērtējumam. Referente 
uzskata, ka ir arī svarīgi skaidri noteikt mērķus, kuriem tiks atvēlēta atlikusī summa, kā arī 
noteikt ierobežojumu tehniskajai un administratīvajai palīdzībai.
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Uzsvars uz tirgus uzraudzību un ražojumu drošumu

Saistībā ar Programmas mērķiem referente ir stingri pārliecināta, ka vienotā tirgus darbības 
uzlabošana ir atkarīga no tirgus uzraudzības darbību stiprināšanas un ražojumu drošuma 
uzlabošanas, pievēršot īpašu vērību tiešsaistē tirgotajām precēm. Referente atzīst, ka efektīvai 
tirgus uzraudzībai var būt izšķiroša nozīme, lai aizsargātu sabiedrības intereses, piemēram, lai 
nodrošinātu darba aizsardzību, patērētāju aizsardzību, vides aizsardzību un sabiedrības 
drošību, kā arī lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmējiem. Daudzi 
nesenie skandāli, piemēram, "dīzeļgeita", liecina par to, ka nedroši un neatbilstīgi produkti 
joprojām ir realitāte ES tirgū, un parāda vajadzību pēc efektīvākas un saskaņotākas tirgus 
uzraudzības Eiropas Savienībā. Nesen apstiprinātā Tipa apstiprināšanas regula, kā arī 
Īstenošanas un atbilstības regula, kas patlaban tiek apspriesta, nodrošina satvaru labākas 
sadarbības veicināšanai starp tirgus uzraudzības iestādēm, Eiropas iestādēm un uzņēmējiem. 
Ņemot to vērā, referente ierosina ieviest jaunu konkrētu mērķi, kas saistīts ar tirgus 
uzraudzību, ražojumu drošumu, tipa apstiprināšanu un saistītajām darbībām, izveidojot šīm 
darbībām atsevišķu budžeta pozīciju.

Patērētāji

Referente uzskata, ka Vienotā tirgus programma veicinās tādu nosacījumu izveidi, lai ES 
iedzīvotāji varētu pilnībā izmantot vienotā tirgus sniegtos ieguvumus.  Tādēļ referente 
ierosina iekļaut atsauces uz konkrētām darbībām ar mērķi stiprināt patērētāju aizsardzību, 
nodrošināt patērētājiem rīcības iespējas un aizsargāt viņu intereses, pievēršot īpašu vērību 
jaunajām iespējām un problēmām, ko rada digitalizācija atbilstīgi Patērētāju tiesību 
aizsardzības programmai 2014.–2020. gadam. 

Digitālā attīstība 

Visā regulas tekstā referente ierosina iekļaut norādes uz digitālo attīstību visās jomās, uz 
kurām attiecas Programma. Septiņu gadu programmai jābūt elastīgai un pietiekami tālejošai, 
lai pielāgotos pastāvīgi mainīgajai videi, kurā jaunās tehnoloģijas spēcīgi ietekmē 
uzņēmējdarbības modeļus, tādus kā sociālā un sadarbībā ekonomika, kā arī patērētus un ES 
ekonomiku kopumā.

Programmas īstenošana, izvērtēšana un publicitāte

Komisijas priekšlikums neparedz pietiekamu informāciju par to, kā jaunā Programma tiks 
īstenota. Ikgadēju vai daudzgadu darba programmu pieņemšanai ir ļoti būtiska nozīme, jo 
darba programmās cita starpā tiek noteiktas finansējamās darbības, kā arī finanšu resursu 
sadale. 

Saistībā ar izvērtēšanu referente ierosina noteikt pienākumu līdz 2030. gadam veikt 
Programmas galīgo novērtējumu, pievēršot īpašu vērību Programmas ilgtermiņa ietekmei, 
darbību ilgtspējai un panāktajai dažādu darba programmu sinerģijai.
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Saistībā ar pārredzamību un publicitāti referente ierosina Komisijai īstenot darbības 
informācijas un komunikācijas jomā, lai uzlabotu patērētāju, uzņēmumu, it īpaši MVU, un 
valsts pārvaldes iestāžu informētību par Programmas sniegtajām iespējām.
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