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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par vienotā tirgus noteikumu pārskatīšanu – šķēršļu un neefektivitātes novēršana, 
uzlabojot īstenošanu un izpildi
(2007/2024(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropadomei „Pilsoņu programma Eiropas efektivitātes 
nodrošināšanai” (COM(2006)0211),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Vienotais tirgus pilsoņiem – Starpposma 
ziņojums 2007. gada Eiropadomes pavasara sanāksmei” (COM(2007)0060),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropadomes pavasara sanāksmei „Lisabonas 
izaugsmes un nodarbinātības atjaunotās stratēģijas īstenošana „Rezultātu gads”” 
(COM(2006)0816),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Ikgadējā politikas stratēģija 2008. gadam” 
(COM(2007)0065),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai „Iekšējais preču tirgus. Eiropas konkurētspējas 
stūrakmens” (COM(2007)0035),

– ņemot vērā Komisijas iesniegto Zaļo grāmatu par patērētāju acquis pārskatīšanu 
(COM(2006)0744),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Labāka regulējuma Eiropas Savienībā 
stratēģisks pārskats” (COM(2006)0689),

– ņemot vērā Eiropadomes 2007. gada 8. gada 9. marta Briseles sanāksmes prezidentūras 
secinājumus,

– ņemot vērā savu 2007. gada 14. marta rezolūciju par vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem Eiropas Savienībā1,

– ņemot vērā 2007. gada 25. marta Berlīnes deklarāciju,

– ņemot vērā Komisijas Ekonomikas ziņojumu Nr. 271 „Pasākumi, kas jāveic, lai panāktu 
lielāku ekonomikas integrāciju: iekšējais tirgus 21. gadsimtā – ieguldījums vienotā tirgus 
noteikumu pārskatīšanā”,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

  
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0070.
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A. tā kā vienotais tirgus bija noteicošs Eiropas izveidē un ir sekmējis ekonomisko labklājību 
un darbavietu izveidi, ir bijis izdevīgs patērētājiem un ir svarīgs Lisabonas stratēģijas 
mērķu sasniegšanai;

B. tā kā Lisabonas stratēģija ir izvirzījusi priekšplānā sociālās kohēzijas mērķi un paredz 
sociālās dimensijas ciešāku integrāciju Eiropas Savienības nozaru politikās;

C. tā kā, īstenojot Lisabonas stratēģiju, dalībvalstīs tiks veiktas strukturālas reformas un tiks 
atvērti tirgi, kā arī pieaugs nepieciešamība pēc regulējuma, lai nodrošinātu godīgu 
konkurenci;

D. tā kā joprojām ir nepieciešams uzlabot vienotā tirgus darbību;

E. tā kā ir jāpabeidz tādu tīklu nozaru darbība un atvērtība kā, piemēram, transports, 
telekomunikācijas, pasta pakalpojumi un enerģētikas transports;

F. tā kā ir jāsamazina administratīvā nasta, kas gulstas uz uzņēmumiem, jo īpaši uz MVU;

G. tā kā globalizācijas un internacionalizācijas konteksts pilnībā jāiekļauj efektīvu vienotā 
tirgus politiku izstrādē;

H. tā kā Komisijai, īstenojot savu politiku, it īpaši iekšējā tirgus politiku, ir pilnībā jāņem 
vērā ES paplašināšanās;

Ievads

1. atzinīgi vērtē Komisijas darbu attiecībā uz vienotā tirgus noteikumu pārskatīšanu un 
uzsver, ka ir svarīgi šajā procesā iesaistīt visas ieinteresētās puses;

2. vēlas padarīt ciešākas darba attiecības ar dalībvalstu parlamentiem, lai iekšējā tirgus 
problēmas un priekšrocības būtu skaidrāk saprotamas dalībvalstu pārstāvjiem.

Ieinteresēto pušu lielāka uzticība iekšējam tirgum

3. uzskata, ka jaunas politikas iniciatīvas jāizstrādā, vairāk pamatojoties uz konkrētām 
problēmām katrā ekonomikas nozarē;

4. tā kā sociālā kohēzija ir viena no iekšējā tirgus būtiskajām sastāvdaļām, atgādina, ka ir
svarīgi palielināt iedzīvotāju uzticību, veicinot tādu dalībvalstīm kopīgu sociālo mērķu 
īstenošanu kā kvalitatīva nodarbinātība, vienlīdzīgas iespējas, veselības un vides 
aizsardzība, vienlaikus ievērojot Eiropas kultūras daudzveidību; prasa Komisijai 
nodrošināt, lai tiktu īstenota aizsardzības loma, kas Eiropai jāpilda šajās jomās, un 
nepieļaut normatīvu konkurenci starp dalībvalstīm;

5. uzsver, ka labai vienotā tirgus darbībai ir izšķiroša nozīme jauninājumu veicināšanā, 
nodrošinot lielāku konkurenci un uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi (kas ir sevišķi svarīgi 
MVU);
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6. mudina Komisiju pieņemt globālu stratēģiju attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām un 
turpināt nostiprināt šo tiesību aizsardzību, lai tādējādi atbalstītu jaunradi, veicinātu 
Eiropas rūpniecības jaudu un sekmētu tās izaugsmi; uzsver, ka ir svarīgi izveidot 
Kopienas patentu un jurisdikcijas sistēmu, kas pēdējā instancē pakļauta Eiropas Kopienu 
Tiesai; Iepazīstas ar Komisijas 3. aprīļa ziņojumu par patentu sistēmas uzlabošanu Eiropā;

7. uzsver, ka ir svarīgi cīnīties pret krāpšanu un pirātismu vienotā tirgū;

8. uzskata, ka ar klimata pārmaiņām saistīto problēmu risināšanai un ilgtspējīgai attīstībai ir 
ārkārtīgi liela nozīme un ka šiem mērķiem ir nepieciešama tāda vienotā tirgus politika, kas 
veicina ilgtspējīgu un konkurētspējīgu enerģētiku; atzinīgi vērtē 2007. gada Eiropadomes 
pavasara sanāksmes secinājumus; tomēr pauž nožēlu, ka nav pietiekami uzsvērts 
kodolenerģētikas ieguldījums;

9. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas, kuru mērķis pirmajā posmā ir noteikt kopējos 
principus attiecībā uz vispārējas nozīmes pakalpojumiem un kuri novērš neskaidrības 
vispārējas nozīmes veselības aprūpes pakalpojumu un sociālo pakalpojumu jomā iekšējā 
tirgū;

10. uzsver, ka ir svarīgi palielināt patērētāju uzticību pārrobežu pirkumiem; tāpēc atzinīgi 
vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par patērētāju acquis pārskatīšanu; Secina, ka esošie 
minimālie saskaņošanas noteikumi rada tiesisku nedrošību uzņēmumiem un patērētājiem; 
tādēļ, neskarot apspriešanās rezultātu, uzskata, ka jaukta pieeja ar starpnozaru instrumentu 
šķiet vispiemērotākā, lai palielinātu patērētāju uzticību;

11. uzsver, ka valsts līgumi ir jāpiešķir taisnīgā un pārredzamā veidā, ievērojot valsts 
iepirkuma noteikumus, ka tie var veicināt arī jauninājumu ieviešanu un tehnoloģiju 
attīstību; prasa, lai Komisija veicina MVU pieeju valsts līgumiem;

12. uzskata, ka preču brīvai apritei ir būtiska nozīme vienotā tirgus efektivitātē; tāpēc atzinīgi 
vērtē Komisijas iniciatīvu uzlabot iekšējā tirgus darbību šajā jomā;

13. uzskata, ka tādi neformālie tīkli kā Solvit un Eiropas Patērētāju centru tīkls (ECC-Net) ir 
svarīgs papildinājums oficiālajiem un tiesiskajiem līdzekļiem, kas ir pieejami 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem; atzinīgi vērtē iniciatīvu izveidot iekšējā tirgus 
informācijas tīklu;

Administratīvās nastas samazināšana

14. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas samazināt uzņēmumu administratīvo nastu un mudina 
turpināt šādus centienus; uzsver nepieciešamību nodrošināt atbilstošu līdzsvaru starp 
tirgus atvērtību un tirgus regulēšanu;

15. uzsver, ka savstarpēja atzīšana ir svarīgs iekšējā tirgus elements, kas jāņem vērā saistībā ar 
to, ka ir nepieciešams tuvināt tiesību aktus dažās pamatnozarēs;

16. tomēr uzsver, ka 21. gadsimta vienotajam tirgum ir jādarbojas saskaņā ar vajadzīgiem un 
proporcionāliem noteikumiem; tāpēc uzsver, ka ir jāturpina noteikumu saskaņošana 
pamatnozarēs, jo īpaši mazumtirdzniecības finanšu pakalpojumu (tostarp maksāšanas 
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līdzekļu) nozarē un fiskālajā jomā; mudina Komisiju attiecībā uz šo pēdējo jautājumu 
turpināt sniegt priekšlikumus kopējai konsolidētai uzņēmuma ienākuma nodokļa bazei;

17. uzsver, ka „labāks” regulējums nenozīmē tikai „mazāk” regulējuma; mudina Komisiju 
ierosināt jaunus noteikumus, lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību un integrāciju, un 
konsolidētu un vienkāršotu tiesību aktus;

18. uzskata, ka Komisijas ietekmes izpētei jābūt konsekventākai un tajā jāņem vērā visu 
ieinteresēto pušu viedokļi; tāpēc atzinīgi vērtē Komisijas ietekmes analīzes novērtējuma 
padomes izveidi un aicina to publiskot savus atzinumus; aicina Eiropas Parlamentu vairāk 
veikt ietekmes novērtējumu, lai pamatotu tā priekšlikumus;

19. atgādina, ka ir jāveic arī tiesību aktu ex-post novērtējumi, lai nodrošinātu, ka noteikumi 
darbojas atbilstoši tam, kas bija iecerēts, un lai konstatētu visas neparedzētās negatīvās 
sekas;

20. piekrīt Komisijas viedoklim, ka kopēja regulēšana un pašregulēšana ir līdzekļi, kas 
dažādās jomās var papildināt normatīvās iniciatīvas;

21. uzskata, ka dalībvalstis ir atbildīgas par jauno ES tiesību aktu transponēšanas uzlabošanu 
un īstenošanu; atzinīgi vērtē to, ka ir uzlabojusies transponēšana dalībvalstīs, un [atzinīgi 
vērtē] Eiropadomes pavasara sanāksmes jauno mērķi pakāpeniski samazināt 
transponēšanas „mērķa” deficītu līdz 1,2 %; uzsver, ka ir svarīgi palielināt un uzlabot 
administratīvo sadarbību starp kompetentajām dalībvalstu iestādēm;

Starptautiskā dimensija

22. uzsver, ka ir svarīgi vienotajā tirgū nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus; uzsver, 
ka iekšējā tirgus laba darbība Eiropai nodrošina konkurences priekšrocības saistībā ar 
globalizāciju;

23. aicina Komisiju iekšpolitikas izstrādē sistemātiski novērtēt un ņemt vērā salīdzinošo 
politiku, kura pastāv lielākajās Eiropas Savienības partnervalstīs (ASV, Krievija, Ķīna, 
Indija, Brazīlija, Japāna u.c.)

24. uzsver, ka iniciatīvas ar mērķi palielināt konkurētspēju nedrīkst pazemināt Eiropas 
standartus; atgādina, ka ir svarīgi attīstīt konstruktīvu un līdzsvarotu dialogu ar ārējiem 
partneriem;

25. iesaka Komisijai ievērot piesardzību attiecībā uz visām reformām, kas skar ES regulējošos 
aizsardzības noteikumus pret nekontrolētu globalizāciju; uzsver, ka pastāvošie ES 
tirdzniecības aizsardzības instrumenti ir efektīvs un būtiski svarīgs līdzeklis izaugsmes un 
darbavietu nodrošināšanai strauji mainīgajā pasaules ekonomikā un ka šis reformu process 
prasa abpusēju piekāpšanos PTO Dohas sarunu kārtas pabeigšanai;

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.



PR\663673LV.doc 7/10 PE 386.697v03-00

 Ārējais tulkojums LV

PASKAIDROJUMS

Iekšējais tirgus, kā arī vienotais tirgus ir Eiropas integrācijas stūrakmens. Tas ir viens no 
Eiropas vislielākajiem panākumiem. Četras brīvības, iekšējā tirgus pamatprincipi, ir tirgus 
sociālās ekonomikas dzinējspēki. Tomēr iekšējā tirgus izveides process vēl nav pabeigts un 
pastāvīgi attīstās, jo globalizētajā un mainīgajā pasaulē tas nemitīgi paplašinās.

Turpmākajos gados ir svarīgi padziļināt iekšējā tirgus pilnīgu ieviešanu, un tam ir izšķiroša 
nozīme. 21. gadsimta Eiropā ir jāizveido atvērts un pilnībā efektīvs vienotais tirgus, jārealizē 
četras brīvības, jānostiprina solidaritāte, jānodrošina individuāli un kolektīvi panākumi un 
jāveicina ilgtspējīga attīstība. Tāpēc Komisijas iesniegtais iekšējā tirgus noteikumu 
pārskatīšanas priekšlikums ir savlaicīgs.

Eiropas Savienībai, kuras dalībvalstu skaits ir pieaudzis no 6 līdz 27 valstīm un kurai ir 
izdevies īstenot integrāciju, ko pārējos kontinentos min kā paraugu, ir tomēr jāpārvar uzticības 
krīze: visu dalībvalstu iedzīvotāji apšauba iekšējo tirgu un pārējās Kopienas politikas.

Tomēr iekšējais tirgus ir instruments, kas ar integrācijas palīdzību nodrošina solidaritāti. 
Neveidojot labklājību un nodarbinātību, nevar panākt sociālo progresu – tāda ir mūsu rīcības 
jēga.

Iesaistot dalībvalstu parlamentu pārstāvjus Eiropas Parlamenta darbā, tie labāk izpratīs 
vienotā tirgus priekšrocības, problēmas un vajadzības.

Iekšējā tirgus padziļināšanai ir jāveicina sociālā kohēzija un mūsu ekonomiku modernizācija 
un konverģence, kā arī Eiropas iedzīvotāju sociālā aizsardzība. Pastāv vairākas jomas, kurās 
iekšējā tirgus priekšrocības nav redzamas – šajā ziņojumā uzmanība cita starpā tiks pievērsta 
vispārējas nozīmes pakalpojumiem, sociālajai jomai, mazumtirdzniecības finanšu 
pakalpojumiem, fiskālajai jomai, enerģētikai, darba ņēmēju mobilitātei un intelektuālajam 
īpašumam.

Sociālā kohēzija ir cieši saistīta ar iekšējā tirgus padziļināšanu. Panākumi ir atkarīgi no darba 
ņēmējiem. Tāpēc šī ziņojuma mērķis ir atgādināt par to, ka ir jāatceļ darba ņēmēju brīvas 
kustības ierobežojumi un kopumā jāpalielina iedzīvotāju uzticība, veicinot tādus visām 
dalībvalstīm kopīgus sociālos mērķus kā kvalitatīva nodarbinātība, vienlīdzīgas iespējas, 
veselības un vides aizsardzība, bet vienlaikus ievērojot Eiropas kultūras daudzveidību. Iekšējā 
tirgus padziļināšanā ir jārūpējas arī par to, lai starp dalībvalstīm ierobežotu normatīvo 
konkurenci sociālajā jomā.

Tādu pašu iemeslu dēļ referents uzskata, ka ir nepieciešams, lai Eiropas Komisija ieviestu 
precizējumus sabiedrisko pakalpojumu jomā.

Ir atzīts, ka vispārējas nozīmes pakalpojumi (VNP) ir viens no Eiropas sociālā modeļa 
pīlāriem. Tā kā vispārējas nozīmes pakalpojumi ir ES sociālās un teritoriālās kohēzijas 
stūrakmens un tā kā kvalitatīvi vispārējas nozīmes pakalpojumi nodrošina patiesu atbalstu 
ekonomiskajai izaugsmei un darbavietu izveidei, referents uzskata, ka ir vēlams, lai Komisija, 
neskarot EP darbu, ierosinātu Vispārējas nozīmes pakalpojumu hartu. Tiešām būtu vēlams 
pieņemt oficiālu dokumentu, kurā būtu attīstīts EK līguma 16. pantā paustais kopējo vērtību 
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jēdziens, kurā būtu izskaidroti principi un nosacījumi, kas nodrošinātu vispārējas nozīmes 
pakalpojumu uzdevumu izpildi, un kurš kalpotu par pamatu līdzsvara nodrošināšanā starp šo 
pakalpojumu ekonomisko dimensiju un sociālo dimensiju.

Turklāt, ievērojot subsidiaritātes principu un dalībvalstu kompetenci VNEP organizācijas un 
finansēšanas jomā, referents uzskata, ka varētu būt vajadzīga pamatdirektīva par šiem 
pakalpojumiem.

Eiropas Parlaments jebkurā gadījumā atgādina, ka ir steidzami jāīsteno nozaru iniciatīvas 
veselības pakalpojumu un vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu jomā.

Iekšējais tirgus ir iedzīvotāju ikdienas realitātes sastāvdaļa tik lielā mērā, ka tie vairs 
neapzinās priekšrocības un ieguvumus, ko šis tirgus tiem sniedz. Ir svarīgi palielināt 
iedzīvotāju izvēli, viņiem piedāvājot kvalitatīvus produktus un lielākas pārrobežu pirkumu 
iespējas. Šajā sakarā mūsu komiteja ir atzinīgi novērtējusi nesen pieņemto Zaļo grāmatu par 
patērētāju acquis pārskatīšanu saistībā ar „Patērētāju aizsardzības stratēģiju”. Līdz pat 
Komisijas pilnvaru beigām šis būs svarīgākais dokuments, ar ko strādās patērētāju 
aizsardzības komisārs. Šī zaļā grāmata ir pelnījusi mūsu nedalītu uzmanību. Tās īstenošana 
var vēl vairāk veicināt uzticību un konverģenci iekšējā tirgū. Kā konstatēja Komisija, astoņas 
direktīvas, ko paredzēja pārskatīšana, nav visas sniegušas iecerētos rezultātus. Atšķirīga 
transponēšana tikai palielina nenoteiktību. Nepieciešamība iekšējā tirgū palielināt uzticību 
mums liek izskatīt tādus apsvērumus, kas pārsniedz pašreizējos minimālās saskaņošanas 
noteikumus.

Patērētāju uzticība ir saistīta arī ar preču brīvu apriti. 
Šodien nesaskaņotās nozares joprojām atbilst 50 % no iekšējā tirgus. Visas šīs nozares 
joprojām ir pakļautas dalībvalstu tehniskajiem noteikumiem, kas rada ievērojamas 
administratīvās izmaksas. Tāpēc ir svarīgi atbalstīt pasākumus, ar kuriem Komisija 
iepazīstināja šī gada 13. februārī, lai pilnveidotu preču tirgus pašreizējos noteikumus un 
principus un lai uzlabotu to kontroli un efektīvu piemērošanu. Visi šie pasākumi var tikai 
palielināt iedzīvotāju uzticību iekšējā tirgus darbībai un pievienotajai vērtībai.

Turklāt šis ziņojums prasa, lai Komisija pieņemtu intelektuālā īpašuma tiesību vispārēju 
stratēģiju un it īpaši sniegtu priekšlikumu Eiropas patenta vispārējai stratēģijai. Intelektuālā 
īpašuma tiesības ir kultūras nozaru ekonomikas pamatā un nodrošina kultūras daudzveidības 
sekmēšanu. Referents iepazinās ar pēdējo Komisijas ziņojumu par patentu sistēmas 
uzlabošanu Eiropā, un uzsver Kopienas patenta izveides nozīmi, kā arī jurisdikcijas sistēmas, 
kas pēdējā instancē pakļauta EKT, nozīmi.

Ekonomikas jomā šis ziņojums izceļ nepieciešamību nodrošināt mazumtirdzniecības finanšu 
pakalpojumu un jo īpaši maksāšanas līdzekļu lielāku saskaņošanu. Turklāt tas, ka nav 
saskaņoti daži fiskālie aspekti, kavē iekšējā tirgus integrāciju un kaitē Eiropas konkurētspējai, 
vienlaikus padarot neskaidrāku uzņēmējdarbības vidi. Eiropas Parlaments jo īpaši mudina 
Komisiju turpināt sniegt priekšlikumus kopējai konsolidētai uzņēmuma ienākuma nodokļa 
bāzei.

Enerģētikas jomā un attiecībā uz cīņu pret globālo sasilšanu referents atzinīgi vērtē 
ambiciozo vienošanos, ko panāca šī gada 9. marta Eiropadomes sanāksmē, un uzskata, ka tas 
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ir solis Eiropas enerģētikas politikas virzienā. Tomēr viņš pauž nožēlu par to, ka nav 
pietiekami ņemts vērā kodolenerģētikas ieguldījums attiecībā uz ES enerģētikas un vides 
politikas mērķiem. Viņš uzsver arī to, ka iekšējais tirgus nozīmē savstarpējo tīklu attīstību.

Mūsu vienotā tirgus centrā atrodas MVU, kam Lisabonas stratēģijā ir veltīta galvenā 
uzmanība. Valsts pasūtījuma pieejamības uzlabošana MVU ir svarīgs uzdevums 
nodarbinātības sekmēšanai ES. Šodien mūsu MVU neatrodas tādos pašos apstākļos kā PTO 
partnervalstu MVU, jo īpaši Amerikas Savienotajās Valstīs, Japānā, Korejā un Kanādā, kas 
sarunās ir panākušas, ka MVU attiecībā uz valsts līgumiem tiek piemērots speciāls režīms. 
Referents uzskata, ka Eiropas Komisijai ir jāizmanto Eiropas Parlamenta atbalsts, lai panāktu 
PTO noslēgtā Nolīguma par valsts līgumiem pārskatīšanu un atbilstoša līdzsvara ieviešanu 
attiecībā uz Eiropas MVU piekļuvi citu līgumslēdzēju pušu valsts līgumiem.

Iedzīvotājiem un MVU ir konkrētā veidā jāizmanto visas priekšrocības, ko sniedz iekšējais 
tirgus. Šī iemesla dēļ šajā ziņojumā ir pausts atbalsts „Iekšējā tirgus informācijas tīkla” 
ieviešanai, kā arī tādu neformālu mehānismu ieviešanai kā SOLVIT un ECC-NET, kas 
papildina mūsu normatīvos instrumentus. 

Šajā ziņojumā ir uzsvērti arī aspekti, kas saistīti ar „labāku likumdošanu”, un ir atzinīgi 
novērtēti Komisijas izvirzītie Kopienas tiesību aktu vienkāršošanas un efektīvas piemērošanas 
mērķi.

Iekšējā tirgus nostiprināšana nenozīmē ne to, ka ir jāpieņem neskaitāmi jauni tiesību akti, ne 
to, ka ir sistemātiski jāatsakās pieņemt jaunus tiesību aktus vai tie jānoraida. 21. gadsimta 
vienotajam tirgum ir jānodrošina vajadzīgie proporcionālie noteikumi. Mums ir jāregulē mūsu 
tirgu atvēršana, kā to dara mūsu partneri visā pasaulē.

Tas katrā ziņā nozīmē, ka ir jānosaka noteikts skaits nozaru, kurās var izrādīties nepieciešama 
lielāka saskaņošana. Šī iemesla dēļ, kā paskaidrots iepriekš, referents aicina Komisiju īstenot 
Kopienas saskaņošanu mazumtirdzniecības finanšu pakalpojumu nozarē, fiskālajā jomā, tīklu 
pakalpojumu nozarē un intelektuālā īpašuma un patērētāju aizsardzības jomā. Tas jādara, 
ievērojot subsidiaritātes principu.

Turklāt mums ir atzinīgi jāvērtē progress, ko dalībvalstis jau ir sasniegušas Kopienas tiesību 
aktu transponēšanas jomā. Ir jāatbalsta mērķis panākt, lai transponēšanas deficīts 
nepārsniedz 1 %. Šajā sakarā Komisija ir jāmudina, ja vajadzīgs, sniegt dalībvalstīm atbalstu 
Kopienas tiesību aktu transponēšanā, kā tas notiek attiecībā uz direktīvu par pakalpojumu 
iekšējo tirgu. Ir vēlama arī lielāka sadarbība starp valstu iestādēm, kas dažādajās dalībvalstīs 
ir atbildīgas par tiesību aktu transponēšanu.

Pieņemt lietderīgus tiesību aktus nozīmē arī to, ka Komisijai jāuzņemas veikt dziļākus 
ietekmes novērtējumus, iesaistot visas ieinteresētās puses. Mēs atzinīgi vērtējam ietekmes 
analīzes novērtējuma komitejas izveidi, kuras darbam būtu jābūt pārskatāmākam un kurai it 
īpaši būtu jāpublisko savi atzinumi. Eiropas Parlamentam arī pašam ir jāveic neatkarīgi 
ietekmes novērtējumi. Būtu arī lietderīgi augstākā līmenī analizēt Kopienas tiesību aktu 
ietekmi sociālajā un vides jomā. Visbeidzot, būtu jāparedz izpildes pasākumu ex-post 
novērtēšana, lai nodrošinātu pārredzamības principa ievērošanu un efektīvu sankciju 
piemērošanas iespēju.
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Referents pievienojas arī Komisijas apsvērumiem par to, ka jāatrod līdzsvars starp 
regulēšanu, kopēju regulēšanu un pašregulēšanu. Šajā jaunajā pieejā tomēr būtu jāņem vērā 
dažādo iesaistīto pušu (ražotāji/patērētāji) attiecīgais spēks un ietekme. 

Šo pašu iemeslu dēļ mums ir atzinīgi jāvērtē darbs, ko Komisija ir uzsākusi, lai samazinātu 
uzņēmumu, jo īpaši MVU, administratīvo nastu. Vispārējam mērķim samazināt šīs izmaksas 
par 25 % tomēr ir nepieciešama dziļāka analīze.

Vienotā tirgus politikai ir arī ārējā dimensija.

Spēcīgs, atvērts un konkurētspējīgs iekšējais tirgus var būt viens no galvenajiem elementiem, 
kas veidotu Eiropas atbildi globalizācijas radītājiem uzdevumiem. Iekšējā tirgus iekšējiem 
noteikumiem ir jāpastiprina ārējā konkurētspēja. Savstarpējā atkarība, kas pastāv pasaules 
līmenī, rada jaunas iespējas nostiprināt Eiropas vērtības un intereses.

Mums ir vairāk jāņem vērā noteikumi, kas ir spēkā mūsu partnervalstīs, lai uzturētu pievilcīgu 
un konkurētspējīgu Kopienas tirgu, vienlaikus ievērojot mūsu standartus. Eiropa var būt 
paraugs citiem reģioniem.

Referents visbeidzot atgādina, ka ir jāpastiprina PTO daudzpusējā tirdzniecības sistēma, un 
uzsver, ka, pabeidzot Dohas sarunas, ir jānoslēdz ambiciozs, līdzsvarots un globāls nolīgums. 

Šajā sakarā Eiropas Parlaments aicina saglabāt mūsu pašreizējos tirdzniecības aizsardzības 
instrumentus.


